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وجوب فورى پرداخت خمس

معناى فوريت در وجوب پرداخت خمس

خود مرجع به را آن وقت همان است الزم آيا باشد، نموده جدا را اموالش خمس خمسى، سال سر شخص، اگر يعنى است؟ فورى واجب خمس پرداخت آيا س1.
تحويل دهد يا اينکه فاصله ى بين جدا کردن و پرداخت کردن اگر متعارف باشد، اشکال ندارد؟

جواب: پرداخت خمس فوريت دارد و اگر پرداخت فورى مشکل است مى تواند تا زمان امکان پرداخت، از طريق تماس تلفنى اجازه بگيرد.

تأخير در اداى خمس

س2. تأخير پرداخت خمس تا سال آينده چه حکمى دارد؟

جواب: تأخير پرداخت خمس از سال خمسى به سال ديگر جايز نيست، هرچند هر وقت آن را بپردازد اداى بدهى حاصل مى شود.

س3. آيا به خمسى که با تأخير پرداخت شود جريمه تعلّق مى گيرد؟

 (1) .جواب: اگر خمس سال قبل از درآمد سال جديد پرداخت شود، واجب است که خمس درآمد سال جديد نيز پرداخت شود

1. يعنى اگر بخواهد با درآمد امسال، خمس سال قبلى را بدهد بايد ابتدا پولى که با آن مى خواهد خمس سال قبل را پرداخت کند را تخميس نمايد. مثالً اگر خمس سال قبل 20 هزار تومان
بوده است و بخواهد با 25 هزار تومانى که امسال به دست آورده است، خمس سال قبل را بدهد، ابتدا بايد 5 هزار تومان از 25 هزار تومان را به عنوان خمس بدهد و سپس با 20 هزار تومان

 باقيمانده، خمس سال قبل را بدهد.
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کنار گذاشتن خمسکافى نبودن

تسريع در پرداخت سهمين

س4. آيا بعد از رسيدن سال خمسى مى توان خمس را از منفعت استثنا نمود و تا مدّت کوتاهى (مثالً دو هفته) که نماينده را ببيند، نزد خود نگه دارد؟

جواب: بايد سر سال بپردازيد مگر دسترسى نداشته باشيد و جدا ساختن، مجوّزى براى تأخير در پرداخت خمس نمى شود.

استفاده از مبلغ خمس کنار گذاشته شده

حبس اين آيا بگذارم. جايش سر بعداً که شرط اين به کردم استفاده را آن از مقدارى ولى گذاشته کنار را خود خمس خمسى، سال ابتداى در اينجانب س5.
حساب مى شود اگر حبس حساب مى شود وظيفه ى من چيست؟

و دارد را درآمد ى بقيه در تصرّف حکم شده گذاشته کنار مال آن در تصرّف بنابراين شود، نمى ساقط گذاشتن کنار با خمس اداى به تکليف کلّى طور به جواب:
بايد، در سر سال خمسى مقدار خمس را به ولى امر خمس و يا نماينده ى او در امر وجوهات، پرداخت نموده و يا کسب مهلت نمايد.

بيعانه عنوان به خانه ى معامله بابت شهرستان در ولى بدهم رهبرى معظّم مقام دفتر به قم در تا بودم کرده جدا خمس جهت پول مقدارى گذشته سال س6.
به بنگاهى پرداختم ؛ حال آيا اين پول عين پول غيرمخمّس بوده و اين معامله با اين وصف به اجازه ى معظّم له نيازمند است.

جواب: جدا نمودن مبلغى به عنوان خمس اموال تا به مرجع يا نماينده ى او پرداخت نشده، خمس محسوب نمى شود.
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ى محاسبه و پرداخت خمسنحوه

به دست آوردن پول هنگفت قبل از سال خمسى

مى پول اين براى آيا منزل) رهن و کسب محل (از آورد مى دست به است نياز مورد که هنگفتى پول يکباره و است نزديک اش خمسى سال که کسى س7.
تواند يک سال خمسى جدا در نظر بگيرد يا بايد در پايان همان سال خمسش را بدهد؟

قرض واقع در گرفته، مستأجر از منزل رهن اسم به که پولى ولى دارد، خمس (1) مؤونه بر زائد در و شود مى حساب هم روى سال همان درآمد مجموع با جواب:
است و خمس ندارد.

خمس جداگانه براى هر درآمدى

ديگرى سودهاى از رسيده، آن خمسى سال سر که را سودى خمس است جايز داده، قرار اى جداگانه خمسى سال خود درآمدهاى از يک هر براى که کسى آيا س8.
چه شود، نمى مؤونه صرف آنها از چيزى و مانند مى باقى سال پايان تا کامل طور به درآمدها اين بداند که صورتى در بپردازد؟ است، نگذشته آنها بر سال که

حکمى دارد؟

مصرف به آن از چيزى که درآمدهايى و بپردازد نيز را پرداختى مبلغ خمس بايد بپردازد، ديگر کسب درآمد از را کسب يک منفعت خمس بخواهد هرگاه جواب:
هزينه هاى زندگى نمى رسد، مخير است بين اينکه خمس آن را هنگام حصول آن بپردازد يا تا رسيدن سال خمسى، صبر کند.

محاسبه ى خمس توسّط خود مکلّف

س9. آيا انسان مى تواند خودش خمس مالش را حساب نموده و سپس آنچه را بر او واجب است به وکالى جنابعالى بپردازد؟

جواب: اشکال ندارد.

پرداخت خمس زمين از درآمد غيرمخمّس

سود خمس اوّل است واجب اينکه يا بپردازد؟ سال درآمد از را آن خمس تواند مى آيا است، گرفته تعلّق آن به خمس که دارد زمين) يا (خانه ملکى فردى س10.
را بدهد و سپس خمس ملک را از سود مخمّس پرداخت کند؟

جواب: اگر بخواهد خمس آن را از درآمد سال بپردازد، واجب است که خمس آن را هم بپردازد.

جبران کمبود بعضى از اموال با زيادى اموال ديگر

و بود شده داده آنها خمس که گوسفند رأس هشت و نود زمان آن در نمودم، خودم براى خمسى سال تعيين و اموالم ى محاسبه به اقدام قبل سال س11.
رأس شصت حاضر حال در است. شده زياد نقدم پول ولى شده، کم آنها تدريجى فروش اثر بر من گوسفندان داشتم. موتورسيکلت يک و نقد پول مقدارى همچنين

گوسفند و مقدارى پول نقد دارم، آيا پرداخت خمس اين پول بر من واجب است يا اينکه فقط بايد خمس مقدار زيادى آن را بدهم؟

را آن خمس قبالً که باشد نقدى پول با گوسفند رأس هشت و نود قيمت مجموع از بيشتر داريد، که نقدى اموال با موجود گوسفندهاى قيمت مجموع اگر جواب:
پرداخت کرده ايد، مقدار زائد خمس دارد.

خريد مايحتاج خانه با پول مخمّس

س12. اگر فردى با دريافت هر درآمدى، خمس آن را بپردازد آيا اگر با آن پول وسايل زندگى مانند خوراک و پوشاک و کتاب و... تهيه کند، در صورتى که از سال
بگذرد به آنها خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟

جواب: خمس تعلّق نمى گيرد. 

سهام سقوط کرده در بورس

تومان ميليون سه حدود و يافت کاهش سهام ارزش خريد، از پس ولى خريدم سهام آن با و گرفتم تومان ميليون پنج مبلغ به وامى پيش سال دو من س13.
گشت و اقساط وام هم تمام شد، حاال سؤال اين است که من بايد خمس پنج ميليون را بدهم يا سه ميليون؟

جواب: خمس سه ميليون کفايت مى کند. 

مقايسه ى موجودى هاى هر سال با سال بعد براى پرداخت خمس
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موجودى آنچه سال هر سپس نمودم، مشخّص درآمد اوّلين را خمسى سال ابتداى است: بوده زير صورت به تاکنون اينجانب خمس ى محاسبه روش س14.
اين آيا ام، نموده مى پرداخت را آن خمس بود شده اضافه آنچه و نمودم مى مقايسه گذشته سال موجودى با و محاسبه بود نشده مصرف و... خوراکى و ريالى

روش صحيح بوده است يا نه؟

جواب: روش مذکور در صورتى که موجودى هاى گذشته نمانده و مصرف شده باشد، صحيح نيست و بايد تمام موجودى بدون کسر چيزى محاسبه شود.

پرداخت خمس زمين از خود زمين

قيمت ملک، فروش زمان در بدهم خمس خواهم مى را ملک از قسمت يک اآلن برود فروش به ملک که بمانم منتظر خواهم نمى خمس پرداخت براى س15.
افزايش يافته، ملک واگذارشده بابت خمس را به چه نرخى حساب کنم؟

جواب: مى توانيد خود زمين را با اجازه ى نماينده ى مرجع به قيمتى که فعالً مى خرند بابت خمس حساب کنيد.

چک صادرشده در روز سال خمسى

س16. اگر شخص چکى صادر کند که موعد آن همان روز سال خمسى است، بايد مبلغ چک را در محاسبه ى ميزان خمس کدام سال وارد نمايد؟

جواب: اگر بابت بدهى مؤونه ى همان سالِ درآمد باشد، مى تواند استثنا کند.

محاسبه ى خمس ميت

س17. اگر شخصى در اثناء سال خمسى از دنيا برود تخميس ربح بين سال با وجود داشتن صغار واجب است يا نه؟

جواب: همان موقع مرگ، آخر سال او محسوب مى شود و بايد خمس درآمد آن سال پرداخت شود.

طريقه ى محاسبه ى خمس کاالهاى مغازه

س18. خواهشمنديم آسان ترين راه ممکن براى پرداخت خمس توسّط صاحب مغازه را بيان فرماييد.

چيزى اگر سنجد، مى اصلى ى سرمايه با را آن ى مجموعه سپس و کند مى گذارى قيمت و کرده حساب خمسى سال سر در دارد، نقد پول و کاال چه هر جواب:
اضافه بر سرمايه موجود باشد، سود محسوب مى شود و به آن خمس تعلّق مى گيرد.

س19. تعيين قيمت کاالهاى موجود در مغازه، هنگام حساب سال خمسى، مشکل است، چگونه بايد آن را حساب کرد؟

جواب: تعيين قيمت اجناس موجود در مغازه به هر صورت ممکن هرچند با تخمين، براى محاسبه ى درآمد سال که بايد خمس آن پرداخت شود، واجب است.

س20. من صاحب مغازه اى هستم که هر سال پول نقد و جنس هاى خود را محاسبه مى کنم و چون بعضى از کاالها تا آخر سال خمسى فروخته نمى شود،
آيا پرداخت خمس آن در آخر سال و قبل از فروش واجب است يا اينکه بايد بعد از فروش، خمس آنها پرداخت شود؟ اگر خمس کاال را بدهم و سپس آن را

بفروشم، چگونه بايد در سال آينده محاسبه کنم؟ و اگر آن را به فروش نرسانم و قيمت آن تغيير کند، چه حکمى دارد؟

جواب: کااليى که تا سر سال فروخته نشده و مشترى براى خريد آن پيدا نشده است، در حال حاضر پرداخت خمس افزايش قيمت آن واجب نيست بلکه سود
حاصل از فروش آن در آينده از سود سال فروش محسوب مى شود، ولى کااليى که افزايش قيمت پيدا کرده و کسى هست که در طول سال آن را بخرد، ولى شما

براى اينکه سود بيشترى ببريد، آن را تا پايان سال نفروخته ايد، بايد با رسيدن سال خمسى، خمس افزايش قيمت آن را بپردازيد و در اين صورت آن کاال به
قيمتى که در سر سال خمسى ارزيابى شده و خمس افزايش قيمت آن پرداخت شده، در سال آينده استثنا مى شود.

س21. کاسبى هستم که نزديک يک سال و سه ماه هست که کسبم را شروع کرده ام. چندين سؤال پيرامون مسأله ى خمس داشتم:
ضرر واقع در و شود رد خريد قيمت زير حتّى بايد و شده بنجل قولى به و است نرفته فروش و مانده انبار در و نموده خريدارى است سال يک که جنسى به آيا .1

کاسب محسوب مى شود هم خمس تعلّق مى گيرد؟
2. آيا اگر امروز جنسى را خريدارى نموده و فردا سال خمسى من باشد به اين جنس خمس تعلّق مى گيرد يا بايد يک سال بگذرد؟

3. اگر جنس به صورت چکى مثالً پول آن براى شش ماه ديگر باشد چطور؟ در واقع سرمايه از آن کس ديگرى باشد؟
هم باز باشد گردش در و باشم کرده پرداخت را آن خمس يا باشد هديه يا آن پول و باشد ميليون 10 سرمايه اصل مثالً باشم داده را سرمايه اصل خمس اگر .4

به اجناسى که سر سال خمسى باقى مى ماند، خمس تعلّق مى گيرد؟

جواب:1) اگر از درآمد کسب خريدارى شده باشد، سر سال خمسى به قيمتى که امکان فروش دارد، خمس دارد.
2) اگر از درآمد کسب خريدارى شده، سر سال خمسى بايد خمس آن را بپردازيد.

3) اگر تمام پول آن تا سر سال خمسى پرداخت نشده باشد، خمس ندارد وگرنه به مقدارى که پرداخت شده است، خمس دارد.
4) در فرض سؤال تا حد 10 ميليون خمس به آن تعلّق نمى گيرد.
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ى مخلوط با آن استثناى مالى که متعلّق خمس نيست از سرمايه

خمس سپس و کرد استثنا سرمايه از را آن که است جايز خمسى، سال پايان در آيا شود، مخلوط سرمايه با آن، مانند و جايزه مانند ندارد خمس که مالى اگر س22.
بقيه اموال را پرداخت؟

جواب: استثناى آن اشکال ندارد.

کاالهاى نسيه داده شده

و است نوروز عيد شب يعنى شمسى سال پايان هم ام خمسى سال سر و کردم افتتاح شده، پرداخت آن خمس که مالى با را اى مغازه پيش سال سه س23.
زيادى مبلغ هم خودم حال عين در و است مردم ى عهده بر قرض صورت به ام سرمايه ى همه که ام کرده مشاهده رسيده، ام خمسى سال سر هرگاه تاکنون

بدهکارم. اميدواريم ما را نسبت به تکليفمان راهنمايى فرماييد.

طلبهاى و نيست واجب شما بر خمس پرداخت باشد، نشده افزوده شما ى سرمايه بر چيزى يا و نباشد شما نزد سود و سرمايه از چيزى خمسى سال سر اگر جواب:
شما که ناشى از فروش نسيه ى کاال به مردم است، جزء درآمد سالى محسوب مى شود که آنها را دريافت مى کنيد.

کسر کردن بدهيها از سرمايه

سال در مسکونى زمين خريد علّت به طرفى از و است افراد از بعضى نزد الحسنه قرض صورت به ديگر مقدار و نقد آن از مقدارى که هستم مالى مالک من س24.
باقى خمس و کنم کم الحسنه) قرض و (نقد مذکور مبلغ از را زمين بدهى است جايز آيا بپردازم، ديگر ماه چند را آن هاى چک از يکى بايد و هستم مقروض قبل

مانده را بپردازم؟ همچنين آيا زمينى که براى سکونت خريدارى شده، خمس دارد؟

و نيست واجب است، نشده وصول تا آن خمس پرداخت نباشد، وصول قابل خمسى سال سر تا اگر ايد، داده قرض افراد بعضى به سال درآمد از که مالى جواب:
ولى بپردازيد، رسد، مى ديگر ماه چند آن مهلت که را خود بدهى خمسى، سال سر رسيدن از قبل آن، از که است جايز شماست دست در سال درآمد از که اموالى
ى همه خمس است واجب بلکه کنيد، استثنا مبلغ آن از را خود قرض توانيد نمى برسد، شما خمسى سال سر و نکنيد مصرف قرض اداى در را آن سال بين در اگر
مانده باقى بپردازيد، را آن خمس بخواهيد چنانچه و نماييد خود بدهى اداى صرف نزديک ى آينده در را آن از قسمتى يا تمام داريد بنا اگر ولى بپردازيد. را آن
نماييد، بدهى اداى صرف خواهيد مى که را آنچه خمس پرداخت صورت اين در گيريد، مى قرار مشقّت و زحمت در بابت اين از و نيست کافى بدهى اداى براى

واجب نيست. امّا زمينى که براى سکونت مورد نياز از درآمد بين سال تهيه مى شود، خمس ندارد.

خمس شخص هميشه بدهکار

است، بوده بدهکار حال به تا ازدواج ابتداى از که وى باشد، داشته سال حساب که است گرفته تصميم اکنون و نداشته خمس براى سال حساب شخصى س25.
خمس خود را چگونه محاسبه کند؟

جواب: اگر از گذشته تا به حال درآمدى بيشتر از مخارج زندگى نداشته، نسبت به گذشته چيزى بر عهده ى او نيست.

داشتن چند مورد از موارد وجوب خمس

ى سرمايه را اموالش از مقدارى که خواهد مى نيز و داشت هم کسب منفعت طرفى از و بود حرام به مخلوط مالش و رسيد اش خمسى سال سر کسى اگر س26.
تجارت براى کارهاى ديگر قرار دهد آيا اين فرد بايد اين اموال را 3 بار تخميس کند؟

مخمّس مال همين تخميس از پس اگر و است آمده اضافه مخارج از که سال درآمد براى هم خمس يک و بدهد بودن حرام به مخلوط براى خمس يک جواب:
را سرمايه قرار دهد، خمس ندارد.

پرداخت خمس از غيرمال متعلّق خمس

بخواهد است خودش نزد که پولى از و نزند دست پول آن به ولى بگيرد تعلّق او به خمس و باشد داشته الحسنه قرض حساب در پول مقدارى کسى اگر آيا س27.
خمس آن را بدهد، وظيفه اش چيست؟

جواب: اگر آن پول هم از درآمد است، بايد خمس آن را نيز محاسبه کند و سپس بدهى مربوط به خمس را ادا نمايد.

پرداخت پول خمس موادّ خوراکى

س28. آيا مى شود خمس موادّ خوردنى را به صورت پول حساب کرد و داد يا بايد مثالً همان برنج را داد؟

جواب: مانع ندارد و الزم نيست که خمس از همان مال پرداخت شود.

پرداخت بدهى خمسى از درآمد سال جديد
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فوق بدهى ى مانده باقى آيا ام. کرده پرداخت را بدهى آن از مقدارى سال، طول در و شدم بدهکار را مبلغى گذشته، سال خمس محاسبات در اينجانب س29.
جزء مؤونه محسوب مى شود يا خير؟

جواب: آن بدهى جزء مؤونه ى سال جديد محسوب نمى شود و بايد خمس هر مقدار از درآمد خود را که صرف اداى خمس سال قبل کرده ايد پرداخت نماييد.

ى خمس براى اوّلين بار محاسبه

که صورتى در دارد؟ حکمى چه خريده، را آن مالى چه با داند نمى که مسکونى ى خانه کند، حساب را اموالش خمس خواهد مى بار اوّلين براى فردى س30.
بداند آن را با مالى که چند سال پس انداز شده، خريده است، حکم آن چيست؟

خمس بابت از چيزى باشد خريده هبه) يا ارث (مانند نبوده خمس متعلّق شرعاً که مالى با که دهد مى احتمال اگر را زندگى لوازم ساير يا مسکونى ى خانه جواب:
پس يا است کرده آن خريد صرف سال بين در را کسب درآمد آيا که داند نمى ليکن است، خريده خود کسب درآمد با را آن که دارد يقين اگر ولى نيست، او بر آن
است کرده انداز پس سال چند که کسبى درآمد از را خانه دارد يقين اگر و نمايد مصالحه ما وکالى از يکى با بايد درآمد، خمس پرداخت از پيش و سال پايان از
مرجع ى نماينده و وکيل با مصالحه احوط پول، ارزش تنزّل مورد در و ؛ بپردازد را اندازشده پس درآمد آن خمس بايد است، خريده آن خمس پرداخت از پيش

است.

عنوان بدهى خمس احتساب خمسى که اشتباهاً پرداخت شده به

همان برابر 4 بابت آن از و نمودم پرداخت و نمايم پرداخت خمس بابت را مبلغى بايستى که بودم رسيده نتيجه به خود ى ساالنه خمس ى محاسبه در س31.
خمس پرداخت شرايط واجد قبل سال که شدم متوجّه بعد سال کنترل و رسيدگى در ام. داشته نگه الحسنه قرض حساب در و جدا مخمّس مال عنوان به را مبلغ

نبوده ام. با عنايت به مراتب فوق الذکر و خمس پرداخت شده آيا وجه در نظر گرفته و جدا شده به عنوان خمس محسوب مى شود يا خير؟

و بپردازيد را آن خمس بايد بوده، خمس مشمول اگر بعد خمسى سال سر تا مانده باقى آنچه و شود نمى حساب خمس بابت ايد کرده پرداخت آنچه جواب:
پرداخت قبلى در فرض سؤال، به جاى پرداخت فعلى قرار نمى گيرد.

س32. آيا مبلغى را که به عنوان خمس مالى که متعلّق خمس نبوده، پرداختم، مى توانم بابت خمس مالى که فعالً بدهکارم، حساب کنم؟

نماينده از را آن توانيد مى باشد موجود آن خود اگر ولى شود، نمى محسوب خمس از شما کنونى بدهى اداى بابت شده، مصرف آن شرعى مصارف در اگر جواب:
ى مرجع پس بگيريد.

پرداخت خمس اضافه

س33. در صورتى که شخصى خمس اضافه در سال مالى پرداخت کرده است، آيا مى تواند در سال هاى بعد آن مبلغ را بابت خمس حساب نمايد؟

جواب: اگر پول پرداختى بابت خمس اضافى، در دست گيرنده در سال بعد موجود نباشد، نمى تواند آن را بابت بدهى خمس سال آينده حساب نمايد.

عوض کردن پول مخمّس با غيرمخمّس

س34. آيا مى توان با نيت، پولى را که هنوز سال خمسى آن نرسيده با پولى که خمس داده شده است، عوض کرد؟

جواب: در هر صورت اگر پولى که خمس آن داده نشده تا سر سال خمسى باقى بماند، متعلّق خمس است.

شک در پرداخت خمس پول توسّط مشترى

س35. اگر صاحب مغازه اى نداند که مشترى که با او معامله مى کند، خمس مالش را پرداخته است يا خير، آيا دادن خمس آن اموال بر او واجب است؟

جواب: چيزى بر عهده ى او نيست و وظيفه ندارد که در اين زمينه تحقيق نمايد.

شکّ در پرداخت خمس

س36. اگر در چيزى شک داشته باشيم که خمس آن را داده ايم يا خير، ولى گمان بسيار قوى به پرداخت خمس آن داشته باشيم، وظيفه ى ما چيست؟

جواب: اگر قبالً به آن چيز، خمس تعلّق گرفته است و اآلن شک داريد که آيا پرداخت کرده ايد يا خير، پرداختِ خمس آن واجب است.

آنها حساب در هميشه ام، کرده اموالم خمس ى محاسبه به اقدام که هايى سال طى در ولى پردازم، مى را اموالم خمس سال هر خداوند توفيق به من س37.
شک داشته ام، اين شک چه حکمى دارد؟ آيا واجب است امسال همه ى اموال نقد خود را حساب کنم يا اينکه به شک در اين مسأله اعتنا نمى شود؟

؛ نيست واجب شما بر خمس مجدّد پرداخت و شود نمى اعتنا آن به باشيد، داشته شک گذشته، هاى سال کسب منفعت خمس حساب صحّت در اگر جواب:
که است امسال کسب منفعت جزء يا شده، پرداخت آن خمس که است قبل هاى سال کسب منفعت جزء آيا که باشيد داشته شک کسب منفعت در اگر ولى
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خمس آن داده نشده، بر شما واجب است که احتياطاً خمس آن را بپردازيد، مگر اينکه احراز کنيد که خمس آن را قبالً پرداخته ايد.

1. مؤونه: آنچه که براى گذران زندگى خود و افراد تحت سرپرستى يک نفر الزم است. مثل هزينه ى غذا، پوشاک، مسکن و ...

صفحه 8 / 69

www.takbook.com



 

 

مخلوط شدن مال متعلّق خمس با غير آن

مخلوط شدن مال مخمّس و غيرمخمّس

در بيفزاييم، قبلى مبلغ بر هم غيرمخمّس تومان 500 آن، از پس و باشيم داشته مخمّس مبلغ تومان 1000 مثالً الحسنه، قرض انداز پس حساب در اگر س38.
خمس است الزم تنها اينکه يا کنيم محاسبه را مجموع خمس تا است الزم خمسى سال پايان در آيا کنيم، برداشت پول آن از مقدارى سال طول در که صورتى

مقدار اضافه را که باقى مانده است، پرداخت نماييم؟

در مخمّس مال با مشترک طور به سال آن درآمد اگر و ندارد خمس دوباره بماند، باقى و نشود مصرف جديد سال در شده، داده آن خمس که مالى اگر جواب:

 (1) مؤونه ى سال مصرف شود، واجب است که خمس باقى مانده در پايان سال به نسبت غيرمخمّس به مخمّس پرداخت شود.

به شده اضافه هم بعد هاى ماه حقوق مرور به ماند، باقى اينجانب حساب در ريال هزار 500 و ميليون 5 مبلغ امسال فروردين در خمس پرداخت از پس س39.
طورى که پول خمس داده شده و نشده با هم مخلوط شده است. وظيفه ى من در هنگام هزينه کردن اين پولها چيست؟

جواب: با نيت خود مى توانيد مشخّص کنيد که پول مخمّس را از حساب خود دريافت مى کنيد يا پول مربوط به حقوق سال جديد را.

مى تعلّق خمس آن به آيا باشد مانده هديه و وام خود ى اندازه به پول کلّ از اگر است شخص حقوق و ازدواج وام و عروسى ى هديه از متشکّل مالى س40.
گيرد؟

جواب: واجب است که خمس مبلغ باقى مانده را به نسبت مال غيرمخمّس به مخمّس، بپردازد مگر اينکه هنگام برداشت به قصد حقوق برداشت کرده باشد.

آن به هم گاهى و کرده برداشت خود مخارج براى آن از گاهى و است غيرمخمّس و مخمّس مال از مخلوطى که باشد داشته اندازى پس شخصى اگر س41.
غيرمخمّس مال خمس فقط بايد اينکه يا است واجب مانده باقى مبلغ مجموع خمس پرداخت آيا است، معلوم مخمّس مال مقدار اينکه به توجّه با کند، مى اضافه

را بدهد؟

جواب: واجب است که خمس مبلغ باقى مانده را به نسبت مال غيرمخمّس به مخمّس، بپردازد.

پولهاى در حال گردش

آن از يا و افزوده پول اين به بار چندين بعد مالى سال طى در امّا ام، نموده پرداخت سال سر هم را آن خمس که ام داشته پول مقدارى بانک در بنده س42.
به است داشته گردش حدودى تا پول اينکه به توجّه با آيا نمايم؟ محاسبه بايد چگونه را پول اين خمس يافته پايان خمسى سال که اکنون ام. کرده برداشت

تمام آن خمس تعلّق مى گيرد و يا اينکه تنها در صورتى که موجودى فعلى بيش از سال گذشته باشد به اضافه ى آن خمس تعلّق مى گيرد؟

آن تمام و شده نگهدارى انداز پس عنوان به اگر ولى است کافى آن ى اضافه به نسبت خمس پرداخت بوده، گردش در ى سرمايه عنوان به مذکور پول اگر جواب:
مخمّس به غيرمخمّس مال نسبت به شده، مصرف آن از بخشى اگر و است. خمس متعلّق آن تمام باشد، شده آن جايگزين جديد انداز پس و شده مصرف

محاسبه گردد.

مخلوط شدن مالى که متعلّق خمس نيست با مال غيرمخمّس

کشاورزى شرکت در پول مقدارى با و کند مى هديه من به را خود حقوق هميشه همسرم هستيم، پرورش و آموزش وزارت کارمندان از همسرم و من س43.
حقوق از که پولى اينکه به توجّه با همسرم، يا بوده خودم حقوق از مبلغ آن که نميدانم ولى ام، شده سهيم هستم، آن عضو که پرورش و آموزش کارمندان

ماهيانه همسرم تا پايان سال خمسى ام پس انداز شده کمتر از پولى است که او در طول سال مى گيرد، آيا به مبلغ مذکور خمس تعلّق مى گيرد؟

توسّط که قسمت آن و دارد خمس است، خودتان حقوق به مربوط و ايد پرداخته شرکت سهام خريد بابت که پولى از و شده انداز پس اموال از آنچه جواب:
همسرتان، يا است خودتان حقوق از داريد شک که هم را آنچه و ندارد خمس باشد شأن حدّ در و نباشد خمس از فرار قصد به هديه اگر شده، هديه همسرتان

پرداخت خمس آن واجب نيست، اگر چه احوط پرداخت خمس و يا مصالحه ى آن است.

تفکيک پول مخمّس و غيرمخمّس با نيت

است؟ کافى امر اين براى کلّى نيت آيا است، ميسّر نيت با واحد، بانکى حساب يک در موجود غيرمخمّس و مخمّس مال تفکيک جنابعالى فتواى طبق س44.
نيت را امر اين برداشتها در موردى طور به ولى کند، استفاده جارى درآمد از تنها سال طول در و مانده باقى خود حال به مخمّس اموال که است مايل فردى مثالً

نکرده است. در اين شرايط تکليف شرعى چگونه است؟

هر در موردى طور به نيست الزم نکرده قصد را آن خالف که مادامى باشد، غيرمخمّس اموال از کند مى برداشت بانک از چه هر که کند نيت ابتدائاًً چنانچه جواب:
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مرتبه چنين نيتى داشته باشد.

تومان 200 خمس بايد و ندارد خمس آن تومان 400 باشد، مانده باقى خمسى سال سر تومان 600 مثالً اگر حال است. يک به دو ، تومان) 500) مخمّس غير مال به تومان) 1000) مخمّس مال نسبت شود: مى اينگونه سؤال مثال اساس بر .1
را بپردازد.
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سال مالى

سال خمسى

س45. مقصود از سال خمسى چيست و چگونه سال خمسى قرار مى دهند؟

روز همان سال هر در و بوده شما خمسى سال ابتداى درآمد، اوّلين دريافت تاريخ يعنى است واقعى و قهرى امر يک بلکه نيست، قراردادى خمسى، سال جواب:
ى اضافه به مانده باقى خمسى سال سرِ تا آنچه و ندارد خمس شده، صرف شأن حدّ در و نياز مورد زندگى در سال بين درآمد از آنچه و شماست خمسى سال سرِ
متعلّق بوده، شأن حدّ از بيش يا نبوده نياز مورد که شده خريدارى چيزهاى و نشده مصرف سال آخر تا که آن امثال و نخود برنج، قبيل از مصرفى هاى جنس
نمايندگان از يکى يا دفتر به توانيد مى داريد مشکلى خمس ى محاسبه در اگر وجود اين با ندارد خمس پاداش، و عيدى هديه، ارث، مهريه، البتّه هستند. خمس

مجاز مقام معظّم رهبرى (دام ظلّه) در امر وجوهات مراجعه و محاسبه نماييد.

س46. تعيين ابتداى سال براى پرداخت خمس چگونه است؟

سال ابتداى بنابراين شود. مى متعين ساالنه درآمد حصول چگونگى اساس بر قهراً بلکه ندارد، مکلّف خود سوى از تعيين به نياز خمسى سال شروع جواب:
شروع تاريخ از داران مغازه و تجّار خمسى سال و است کارمندى و کار درآمدهاى از درآمد اوّلين دريافت امکان روز اوّلين از کارمندان و کارگران امثال خمسى

به خريد و فروش و سال خمسى امثال کشاورزان از تاريخ برداشت اوّلين محصول کشاورزى سال، شروع مى شود.

روش اين آيا کردم، مراجعه ام بانکي حساب سود خمس ى محاسبه براى تاريخ همين در و ام داده قرار گذشته سال سوّم ماه اوّل را ام خمسى سال سر س47.
براى حساب سال مالى درست است؟

براى روز آن از خمسى سال سر انداختن عقب و است شده حاصل شما براى دريافت قابل سود بار اوّلين براى که است روزى شما، خمسى سال ابتداى جواب:
شما جايز نيست.

هاى هزينه خرج سال خالل در او منفعت و درآمد تمامى بلکه ماند، نمى باقى سال پايان تا اش ساالنه درآمد از چيزى اينکه به دارد اطمينان که کسى س48.
تعيين خمسى سال آيد، نمى زياد درآمدش از چيزى اينکه به اطمينان اثر بر که کسى کند؟ تعيين خمسى سال خود براى است واجب آيا شود، مى او زندگى

نکرده، چه حکمى دارد؟

براى و کاسبى شروع با است کاسبى او شغل که کسى براى که است واقعى امر يک بلکه شود، نمى مشخص مکلّف جانب از تعيين با خمسى سال ابتداى جواب:
ساالنه درآمد ى محاسبه و خمسى سالِ سرِ حساب شود. مى آغاز درآمد، اوّلين به دستيابى با کارمند و کارگر براى و محصول برداشتِ وقت رسيدن با کشاورز
نمى را آن مقدار ولى گرفته، تعلّق او به خمسى بداند که شود مى واجب محاسبه وقتى و است خمس مقدار شناخت براى راهى بلکه نيست، مستقلّى واجب

داند و اگر از منفعت کسب چيزى نزد او نماند و همه ى آن در مؤونه ى زندگى مصرف شود، خمس هيچ کدام از آنها بر او واجب نيست.

س49. آيا ابتداى سال مالى همان ماه اوّل کار است يا اوّلين ماهى که حقوق دريافت مى کند؟

دريافت توانند مى يا و کنند مى دريافت را خود حقوق يا مزد که است اوّلى روز همان غيره و کارمندان و کارگران از اعمّ بگيران حقوق خمسى سال شروع جواب:
نمايند.

س50. آيا تاريخ گرفتن اوّلين چک را بايد براى سال خمسى در نظر گرفت يا تاريخ نقد شدن آن را؟

جواب: سال خمسى زمانى است که امکان دريافت وجه باشد.

سال شمسى و قمرى

س51. آيا سال خمسى بايد شمسى باشد يا قمري؟

جواب: مکلّف در اين مورد مخير است.

تغيير سال خمسى

اش خانه براى دوازدهم ماه در خمس پرداخت از قبل آن، کردن فراموش اثر بر ولى است، بوده سال دهم ماه اش خمسى سال سر که گويد مى شخصى س52.
و امام سهم به راجع حضرتعالى شريف نظر دهد. تغيير رمضان ماه به را اش خمسى سال که گرفته تصميم حاضر حال در و است خريده موکت و ساعت و فرش

سادات کاالهاى مذکور چيست؟

شدن وارد موجب اينکه به است مشروط و گذشته مدّت کردن حساب از بعد و مرجع ى نماينده ى اجازه با مگر نيست جايز خمسى سال تأخير و تقديم جواب:
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ضرر به صاحبان خمس نشود و در مورد اجناسى که پول پرداختى بابت خريد آن از درآمد سال قبل بوده است، بايد خمس آن پول ها پرداخت شود.

پرداخت خمس درآمدها به محض دريافت

کار اين آيا نباشد، مانده باقى اموال ى محاسبه و خمسى سال تعيين به نياز تا نمايم پرداخت را آن خمس درآمد هرگونه کسب محض به دارم قصد س53.
صحيح است و کفايت از خمس مى کند؟

توانيد مى بلکه بکنيد، را کار اين نيست الزم شويد، مشکل دچار آنها تنوّع و کثرت خاطر به محاسباتى چنين پرتو در است ممکن چون ولى ندارد مانع جواب:
از که آنچه خمس خمسى، سال سر و برداريد خود درآمد از را الزم هاى خرج و دهيد قرار خود خمسى سال اوّل را روز همان آورديد، دست به که درآمدى اوّلين

مخارج اضافه آمده را بپردازيد.

سال خمسى شاغلين موقّت

فقط هم حاضر حال در ام، کرده مصرف سال همان طى را دريافتى حقوق و داده انجام کارى موردى صورت به بار چند خودم دانشجويى دوران در من س54.
دانشجو ميباشم، آيا بايد سال خمسى تعيين مى کردم؟

روز همان سال هر در و بوده شما خمسى سال ابتداى درآمد، اوّلين دريافتِ تاريخ يعنى است، واقعى و قهرى امر يک بلکه نيست قراردادى خمسى، سال جواب:
سر سال خمسى شماست.

سال مالى براى جوانان مجرّد

آن بايد چگونه و است زمانى چه از آنان خمسى سال ابتداى است؟ واجب کنند، مى زندگى خود مادر و پدر با که مجرّدى جوانان بر خمسى سال تعيين آيا س55.
را حساب کنند؟

در تا کند محاسبه را خود ى ساالنه درآمد و نموده تعيين خمسى سال که است واجب باشد، داشته کم مقدار به هرچند شخصى درآمد مجرّد جوان اگر جواب:
صورتى که چيزى از درآمد تا پايان سال باقى ماند، خمس آن را بپردازد و ابتداى سال خمسى او هنگام حصول اوّلين درآمد است.

تعيين سال مالى مشترک

س56. آيا زن و شوهرى که حقوق خود را به طور مشترک در امور منزل مصرف مى کنند، مى توانند سال خمسى مشترک داشته باشند؟

پايان در را خود ى ساالنه درآمد و حقوق ى مانده باقى خمس کدام هر است، واجب و دارد خودش درآمد حساب به مستقلّى خمسى سال آنان از يک هر جواب:
سال خمسى بپردازد.

دار سال مالى براى زنان خانه

سال خود براى توانم مى آيا دارم، درآمدى گاهى نيز من و پردازد مى را خود اموال خمس هنگام آن در که دارد خمسى سال همسرم دارم، خانه زنى من س57.
را مانده باقى خمس سال، پايان در و دهم قرار ام، نداده را آن خمس که سودى اوّلين به دستيابى زمان را آن ابتداى و دهم قرار خمس پرداخت جهت خمسى

بعد از کم کردن مؤونه بپردازم؟ آيا به آنچه در طول سال خرج زيارت، هديه و مانند آن کرده ام، خمس تعلّق مى گيرد؟

مصارف خرج کسب، منفعت از سال طول در را چه هر و دهيد قرار خود خمسى سال ابتداى را سال درآمد اوّلين به دستيابى زمان که است واجب شما بر جواب:
است واجب بيايد، زياد سال سر تا تان ساالنه مخارج و مؤونه از سال، کسب منفعت از چه هر و ندارد خمس کنيد مى ايد، کرده ذکر آنچه قبيل از خود شخصى

که خمس آن را بپردازيد.

ى آموزشى کارمندان سال خمسى نسبت به دوره

ما آموزشى ى دوره و شديم معرّفى آموزشى ى دوره گذراندن براى 83 آبان اوّل در ام. شده کار به مشغول دولتى نهادهاى از يکى در تازگى به اينجانب س58.
من خمسى سال که است اين من سؤال حال شد، کامل من حقوق که بود ماه فروردين در گرفتيم. مى آموزشى حقوق ماه، پنج اين مدّت در بود، ماه پنج حدود

از چه تاريخى شروع مى شود از اوّلى که حقوق کامل دريافت کرده ام يا قبل از آن، از زمانى که حقوق آموزشى ميگرفتم؟

اگر ولى شماست، خمسى سال اوّل ايد کرده دريافت را حقوق اوّلين که زمانى همان از است، شده داده شما به اجرت عنوان به آموزش ى دوره حقوق اگر جواب:
به شکل کمک و هديه بوده است، خمس نداشته و اوّل سال خمسى شما زمانى است که اوّلين حقوق رسمى خود را دريافت مى کنيد.
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ولى امر خمس

تجديد اجازه از مرجع زنده

الزم دوباره ى اجازه اى خامنه اهللا آيت حضرت زمان در آيا اند داشته مردم از را خمس دريافت ى اجازه سرّه) (قدّس خمينى امام زمان در که کسانى س59.
است يا نه؟

جواب: آرى، اجازه الزم است.

اموال متعلّق خمس به فتواى مرجع قبلى

ها هديه خمس آيا چيست؟ ام نموده مى تقليد (ره) اراکى اهللا آيت از که گذشته مورد در من تکليف کنم تقليد شما از خمس مورد در توانم مى چنانچه س60.
و جوايزى را که قبالً دريافت کرده ام که بنا به فتواى ايشان مشمول خمس است بايد مبلغى را به عنوان خمس پرداخت کنم؟

جواب: اگر خمس را پرداخت نکرده ايد مى توانيد طبق فتواى مجتهد زنده عمل کنيد و در اين صورت پرداخت خمس هديه بر شما واجب نيست.

ايشان مقلّد بنده که هايى سال در و است آن فورى پرداخت فروش، از بعد ى مؤونه خمس مورد در سرّه) (قدّس خمينى امام حضرت نظر اينکه به توجّه با س61.
سعى را مالم خمس و دارم و داشته هم خمسى سال و هستم حضرتعالى مقلّد سالهاست اکنون ؛ ام نکرده عمل آن به و ام نبوده واقف مسأله اين به ام بوده
عمل مسأله اين به احياناً و ام بوده سرّه) (قدّس امام حضرت مقلّد که هايى سال به نسبت دارم استدعا حضرتعالى از لذا نمايم. پرداخت کمال و تمام ام کرده

نکرده ام، بنده را برىء الذمّه بفرماييد.

جواب: فعالً نسبت به آنها تکليفى نداريد.

پرداخت وجوهات به غير ولى امر خمس

است، مسلمين امر ولى به راجع وجوهات امر که ديگر فقهاى بعضى و حضرتعالى مبارک نظر و سرّه) (قدّس راحل امام حضرت مبارک نظر به توجّه با س62.
پرداخت وجوهات به غير ولى امر چه حکمى دارد؟

تقليد محترمِ مراجع از يک هر مقلّدين عملبرکاتهم)(دامتجواب: خود تقليد مرجع فتواى استناد به سادات) سهم و امام (سهم مبارکين سهمين پرداخت در اگر ،
کنند، تکليف خود را ادا کرده اند و موجب برائت ذمّه مى شود.

اخذ اجازه از ولى امر خمس

ضرورت دارااليتام، يا علميه ى حوزه در مثالً خير عمل در السّالم) (عليه امام سهم مصرف براى کند، مى تقليد او از مقلّد که مجتهدى از گرفتن اجازه آيا س63.
دارد و يا اجازه ى هر مجتهدى کافى است؟ و اصوالً آيا اجازه ى مجتهد ضرورى است؟

سهم يا السّالم) (عليه امام حقّ مقدارى وى مال در يا و او ى عهده بر که کسى و است مسلمين امر ولى به مربوط کلّى طور به مبارکين سهمين اختيار جواب:
راجع ابتدا بايد کند، مصرف مقرّر موارد از يکى در را آن خواهد مى اگر و کند تسليم دارد، اجازه او طرف از که وکيلى يا خمس امر ولى به را آن بايد باشد، سادات

به آن اجازه بگيرد و در عين حال مکلّف بايد فتواى مرجع تقليد خود را در آن رعايت نمايد.

صدور قبض از طرف وکالى خمس

س64. آيا وکالى حضرتعالى يا اشخاصى که وکيل در اخذ حقوق شرعى نيستند، مکلّف به دادن قبض رسيد سهمين به پرداخت کنندگان آن هستند يا خير؟

باشد، مى ما مهر داراى که را قبضى آنها از دهند، مى ما دفتر به وصول قصد به ديگر اشخاص به يا ما محترم وکالى به را خود شرعى حقوق که کسانى جواب:
مطالبه کنند.

بخشش خمس

س65. در چه مواردى بخشيدن خمس به کسى که آن را مى دهد، جايز است؟

جواب: سهم مبارک امام (عليه السّالم) و سهم سادات، قابل بخشش نيست.

امانت دادن وجوهات شرعيه

چک تا آيند مي من پيش افراد بعضى شوند مى بسته بانکها که اوقات بعضى هستم. کار اين به مجاز و کنم مى آورى جمع شرعى حقوق منطقه، در من س66.
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هايشان را نقد کنم آيا براى من جايز است که عين پول خمس را بدهم و در عوض آن چک بگيرم تا شخصى که نياز فورى به پول دارد، نياز خود را برطرف کند؟

جواب: شما مجاز نيستيد امانات دريافتى بابت حقوق شرعيه را به کسى بدهيد ؛ مگر آنکه از سوى مرجعى که از او وکالت داريد، اجازه داشته باشيد.
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 (1)ى خمس، مهلت گرفتن و دست گردان کردن مصالحه

عدم توانايى پرداخت

دشوار بسيار آنها بر يا و ندارند را آن پرداخت توانايى هم حاضر حال در و اند نپرداخته را آن تاکنون ولى است، واجب آنها بر خمس که هستند افرادى س67.
است، حکم آنان در اين باره چيست؟

توانند مى افرادى چنين است. واجب امکان حدّ تا آن اداى بلکه نيست، تکليف سقوط و ذمّه برائت موجب خمس پرداخت دشوارى يا توانايى عدم مجرّد جواب:
با مهلت گرفتن از ولى امر خمس يا وکيل او، آن را به تدريج و برحسب استطاعت خودشان از جهت مقدار و زمان بپردازند.

آن خمس اداى براى کافى مال حاضر حال در که خريده غيرمخمّس مال با اى خانه و پرداخته نمى را اموالش خمس که برد مى سر به خارج در شخصى س68.
ندارد، ولى هر سال مقدارى بيشتر از خمس به جاى خمسى که بدهکار است مى پردازد، آيا اين کار او صحيح است يا خير؟

از يکى به پرداخته، حال به تا آنچه مورد در و بپردازد تدريج به را آن بعداً تا بگيرد مهلت و نموده محاسبه دارد، برعهده که را خمسى بايد سؤال فرض در جواب:
وکالى ما مراجعه نمايد.

مى چگونه حاضر حال در او دارد، بابت اين از بدهى مقدار چه داند نمى فعالً و پرداخته نمى را خود ى ساالنه درآمد خمس که است سال چندين شخصى س69.
تواند خود را از خمس، برى ءالذمّه نمايد؟

او وکيل يا خمس امر ولى با بايد مشکوک موارد در و بپردازد را آنها خمس و کند حساب گرفته، تعلّق آنها به خمس که را اموالى تمام است واجب جواب:
مصالحه نمايد.

گردان شده خمس مبلغ دست

درآمد از چون يا بپردازيم بايد را گردان دست مبلغ همان آيا بعد، هاى سال يا بعد سال در خمس مابقى پرداخت موقع کنيم گردان دست را خمس اگر س70.
بين سال بعد است به آن مبلغ نيز خمس تعلّق مى گيرد، يعنى خمس در خمس مى شود؟

جواب: بايد خمس مبلغ مذکور را هم بپردازيد.

تأخير در پرداخت مبلغ دست گردان شده

آن از و ماند باقى ام ذمّه بر آن ى بقيه پرداختم، را آن از قسمتى و کرده گردان دست مجتهد، با را آن و شد واجب من بر خمس مقدارى پيش سال هفت س71.
تاريخ تاکنون نتوانسته ام مبلغ باقى مانده را بپردازم، تکليف من چيست؟

را آن داشتيد، را خمس بابت بدهى پرداختِ توانايى که زمان هر است واجب بلکه شود، نمى تکليف رفتن بين از موجب خمس، پرداخت از ناتوانى جواب:
هرچند به تدريج بپردازيد.

مصالحه در خمس سپرده

س72. من تصميم به ازدواج گرفته ام و براى کسب درآمد، قسمتى از سرمايه ى خود را به دانشگاه سپرده ام، آيا مصالحه در رابطه با خمس آن امکان دارد؟

جواب: اگر مال مذکور از منفعت کسب شما باشد، با گذشت سال خمسى، پرداخت خمس آن واجب است و خمسِ قطعى قابل مصالحه نيست.

گردان با وکيل مرجع ديگر دست

س73. آيا وکيل يک مجتهد مى تواند با مقلّد مجتهد ديگر دست گردان نمايد؟

جواب: در فرض سؤال عمل دست گردان کافى نيست.

گردان شده با محاسبه ى تورّم پرداخت مبلغ دست

آن ى مانده و پرداختم موقع همان را خود بدهکارى از مبلغى و ام کرده مراجعه خمس تعيين براى جنابعالى محترم نمايندگان از يکى به 1368 سال در س74.
را تاکنون نپرداخته ام و امسال بايد به حج تمتّع مشرّف شوم. آيا باقى مانده را به مبلغ همان روز بايد بپردازم يا بايد به نرخ امروز محاسبه شود، تکليف چيست؟

هم را آن خمس که است واجب بپردازيد، سال درآمد از را خود خمسى بدهکارى بخواهيد اگر و است شرع حاکم با مصالحه احوط پول ارزش تنزّل مورد در جواب:
بپردازيد.
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پرداخت تدريجى خمس

انبار از مصرف براى که را مقدارى آن خمس فقط توان مى آيا باشد گذشته هم آنها خمسى سال و باشيم داشته انبار در نشده پوست برنج مقدارى اگر س75.
خارج مى شود، پرداخت نمود؟

جواب: در فرض سؤال، پرداخت خمس تمام آنها واجب است.

صدقه دادن با تأخير در پرداخت بدهى خمس

بايد يا بدهم صدقه اوقات گاهى مدّت اين طى است جايز آيا ام. گرفته مهلت سال يک تا حضرتعالى دفتر از و هستم بدهکار خمس مبلغى اينجانب س76.
پولها را جمع کرده زودتر خمس را بدهم و بعد از آن صدقه بدهم؟ مخصوصاً اگر دادن صدقات باعث احتمال کمبود پول خمس در وقت مقرّر شود؟

جواب: صدقه دادن در حدّ شأن، مانع ندارد به شرطى که مستلزم سهل انگارى در پرداخت خمس واجب نگردد.

گردان شده محلّ اداى مبلغ دست

مى اجازه يا است گونه اين آيا نماييم. پرداخت دفتر همان به بعداً را خمس بايد ايم کرده گردان دست را خمس پول که دفترى هر در که است شده مطرح س77.
فرماييد که بعد از دست گردان به هر يک از نمايندگان شما در استانها پول خمس داده شود؟

معظّم مقام مجاز نمايندگان از يک هر به لذا است، کرده گردان دست که شخصى به نه است مبارکين سهمين صندوق به بدهى گردان، دست بابت بدهى جواب:
رهبرى (دام ظلّه) بپردازيد کافى است.

گردان خمس براى ديگرى دست

س78. آيا مى شود فردى از طرف يک نفر ديگر خمس را دست گردان کند؟

جواب: با داشتن وکالت از طرف صاحب پول مانع ندارد.

پرداخت خمس با سلب استطاعت حج

نخواهد نام ثبت براى کافى وجه ديگر بپردازد خمس بخواهد اگر رسد، مى فرا تمتّع حج نام ثبت از قبل نيز اش خمسى سال و شده مستطيع فردى اگر س79.
داشت. آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟ و آيا اين فرد از استطاعت ساقط مى شود؟

جواب: اگر قبالً استطاعت حاصل شده، در فرض سؤال بايد مبلغ مذکور را با وکيل مُجاز ولى امر خمس، دست گردان کرده و بدهى خويش را به تدريج بپردازد.

1.  دست گردان کردن اصطالحى است که بين متشرّعين معروف است. هنگامى که مکلّف خمس خود را محاسبه نمايد ولى به دليلى توان پرداخت آن را نداشته باشد به ذفتر مرجع يا وکيل او
مراجعه مينمايد و با قرض گرفتن از او، خمس را پرداخت نموده و در اوّلين فرصت ممکن، اين قرض را ادا مى کند. از آنجا که مبلغ خمس ابتدا به مکلّف قرض داده شده و بعد از او گرفته مى

شود به اين عمل دست گردان مى گويند.
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توکيل در پرداخت خمس

تلف شدن مبلغ خمس در دست وکيل

چه رود سرقت به يا و شده گم نظر مورد پول راه بين در و برساند مرجعش دفتر به را آن وى تا بدهد ديگرى به خمس پول عنوان به را مبلغى فردى اگر س80.
کسى ضامن است؟ آيا در چنين شرايطى تکليف پرداخت خمس از عهده ى فرد بدهکار ساقط است؟

وکيل گيرنده که صورتى در و نمايد جبران خود طرف از نيست الزم و نيست ضامن باشد، نکرده کوتاهى آن نگهدارى در واسطه شخص اگر سؤال فرض در جواب:
مرجع تقليد نباشد خمس از عهده ى بدهکار ساقط نيست و بايد بپردازد.

وکيل نمودن ديگران در پرداخت خمس

زمين خمس سهم کسى هر بايد لذا و ام نداده را ها زمين خمس من که است گفته آنها به و نموده تقسيم فرزندان بين را خود هاى زمين شخصى س81.
دريافتى را بپردازد و فرزندان نيز با همين شرط زمين ها را گرفته اند. حال اگر فرزندان خمس زمين ها را نپردازند، آيا اين شخص برى ءالذمّه مى گردد؟

جواب: در فرض سؤال، مادامى که خمس را به وکالت از طرف او نپرداخته اند، برى ءالذمّه نمى شود.

کسب اجازه در پرداخت خمس به مستحقّين آن

س82. آيا اجازه مى فرماييد که افرادى خودشان سهم سادات را به سادات فقير بدهند؟

جواب: کسى که سهم سادات بر عهده ى اوست، واجب است براى پرداخت آن به مستحقّين اجازه بگيرد.

(عليه امام سهم و سادات سهم يعنى خمس ى همه بايد اينکه يا بدهند فقير سيد به را سادات سهم توانند مى خمس مصرف در حضرتعالى مقلّدين آيا س83.
السّالم) را تحويل وکيل شما بدهند تا در موارد شرعى آن مصرف کند؟

جواب: در اين رابطه فرقى بين سهم سادات و سهم مبارک امام (عليه السّالم) نيست.

ردّ و سادات سهم خودش تواند مى آيا اوست، ى عهده بر خمس که کسى و خير؟ يا است حکومت شئون از زکات) مظالم، ردّ (خمس، شرعى حقوق آيا س84.
مظالم و زکات را به افراد مستحق بدهد؟

است واجب خمس در ولى باشد، شرع حاکم اذن با که است آن احوط مظالم ردّ در و بدهد عفيف و متدين فقراى به را آنها خودش که است جايز زکات در جواب:
مستحقّين به آن پرداخت در يا و شود مصرف شده، مقرّر آن براى که شرعى موارد در تا دهد تحويل ما مُجاز وکالى از يکى به يا و ما دفتر به را آن ى همه که

اجازه بگيرد.

صفحه 17 / 69

www.takbook.com



 

 

نکات و چکيده ى فصل اول

ى نماينده يا مرجع دفتر از پرداخت امکان زمان تا تواند مى باشد مشکل فورى پرداخت که صورتى در است. فورى واجب آن پرداخت و است واجبات از خمس _
او اجازه بگيرد.

_   با کنار گذاشتن مبلغ خمس، تکليف از بين نمى رود.

_   کسى که توانايى پرداخت خمس را ندارد بايد از وکيل مرجع مهلت بگيرد و در اوّلين فرصت ممکن بدهکارى خود را ادا نمايد.

يا و مرجع ى نماينده يا دفتر وجوهات بخش مشورت با است بهتر خمس، مسائل ظرايف به توجّه با امّا نمايد حساب را خود خمس تواند مى هم مکلّف _
عالمى مسأله دان به محاسبه ى خمس اقدام نمايد.

_   اگر مکلّف بخواهد خمس يک کاال يا پول را از پولى غير مخمّس بدهد، بايد ابتدا خمس آن پول را بدهد و بعد خمس کاال يا پول را پرداخت نمايد.

._ بدهکارى که مربوط به نيازمندى هاى زندگى همان سال خمسى باشد، از درآمد کم مى گردد

._ روز مرگ مکلّف، سر سال خمسى او محسوب مى گردد و بر آن اساس بايد خمس اموال او را پرداخت کرد

اگر سنجد، مى اصلى ى سرمايه با را آن ى مجموعه سپس و کند مى گذارى قيمت و کرده حساب خمسى سال سر در دارد، نقد پول و کاال چه هر دار مغازه _
.چيزى اضافه بر سرمايه موجود باشد، سود محسوب مى شود و به آن خمس تعلّق مى گيرد

._ اگر بداند به مالى خمس تعلّق گرفته است و نداند که قبالً پرداخته است يا نه، بايد خمس آن را پرداخت نمايد

به سال پايان در مانده باقى خمس شود، مصرف شده مخلوط پول از مقدارى و شود مخلوط نشده داده آن خمس که مالى با شده داده آن خمس که مالى اگر _
دو هم، به دو اين نسبت است، بوده تومان 500 مخمّس، غير مال و تومان 1000 مخمّس، مال اگر مثال طور به شود. مى محاسبه مخمّس به غيرمخمّس نسبت

به يک خواهد بود. حال اگر مثالً 600 تومان سر سال خمسى باقى مانده باشد، 400 تومان آن خمس ندارد و بايد خمس 200 تومان را بپردازد.

._ اگر کسى پول مخمّسى را با پول غيرمخمّس در يک حساب نگهدارى نمايد، مى تواند در هنگام مصرف، نيت کند که از مال غيرمخمّس برداشت صورت گيرد

برداشت يا سرمايه سود يا حقوق دريافت روز اوّلين بلکه شود نمى ايجاد مکلّف قصد و نيت با مالى سال و است مالک مالى سال خمس، ى محاسبه براى _
.محصول، سر سال خمسى خواهد بود

._ سال خمسى مى تواند قمرى يا شمسى محاسبه گردد

داشتن خاطر به کند مى زندگى مادر و پدر ى خانه در که فرزندى يا دار خانه زن است ممکن بنابراين است مالک درآمد داشتن فقط خمسى سال داشتن در _
درآمد، داراى سال خمسى باشد.

دهنده به را ايشان مهر به مهرشده رسيد موظّفند خمس، دريافت قبال در و باشند داشته اجازه خمس امر ولى از که بگيرند تحويل را خمس توانند مى کسانى _
ى خمس تحويل نمايند.

_   خمس قابل بخشش نيست و هيچ کدام از وکال مجاز به بخشش خمس نيستند.

_   در برخى از موارد که امکان تعيين دقيق ميزان خمس نباشد، وکالى مرجع تقليد مى توانند با خمس دهنده مصالحه نمايند.

_   انسان نمى تواند بدون اجازه گرفتن از مرجع يا وکيل او، خمس را به سادات فقير بدهد يا در کار خيرى مصرف نمايد.
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مؤونه بر اضافه 1. درآمد

محصول کشاورزى

س85. چنانچه محصول کشاورزى پس از سال خمسى به دست مى آيد، تکليف کشاورز نسبت به اداى خمس زراعت چيست؟

ج. محصوالتى که پس از سال خمسى به دست مى آيد، جزو درآمد سال آينده محسوب است که در آن سال در زائد بر مؤونه خمس دارد.

شده غالت ذخيره

نگه خود ى ساليانه مصرف براى نيز را ديگرى مقدار و نمايند زندگى ى هزينه و فروخته را آن از مقدارى برنج، محصول برداشت از بعد برنجکاران اگر س86.
دارند، آيا به مقدار برنجى که براى مصرف سال از تابستان نگهدارى شده است، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج. مقدار زائد بر مؤونه در سر سال خمسى، متعلّق خمس است.

نشده کاالى مصرف

حساب به را پولش و فروخته را آنها استفاده، به تمايل عدم علّت به سال دو از بعد ولى کردم، خريدارى ام مسکونى ى خانه براى پروفيلى درب تعدادى س87.
شرکت آلومينيوم واريز کردم تا به جاى دربهاى قبلى، به همان قيمت براى من دربهاى آلومينيومى بسازد، آيا به آن پول خمس تعلّق مى گيرد؟

آن مؤنه در صرف اگر که است فروش سال درآمد جزو قيمت اضافه و دارد خمس تورّم محاسبه با آن خريد پول نشده، واقع استفاده مورد که مرقوم فرض در ج.
سال شده خمس ندارد.

خمس حقوق معوّقه

محسوب دريافت) (سال سال همان درآمدهاى جزو دريافت، هنگام آيا افتاده، تأخير به سال چند دولت توسّط آن پرداخت که کارمندان ى ماهيانه حقوق س88.
مى شود و محاسبه ى خمس آن در سر سال خمسى واجب است يا اينکه به اين مال اصالً خمس تعلّق نمى گيرد؟

ج. حقوق معوّقه از درآمدهاى سال دريافت آن محسوب مى شود و در مقدار زائد بر مخارج آن سال، خمس واجب است.

تعلّق خمس آن دريافت مجرّد به مبلغ اين به آيا است، نپرداخته را آن تاکنون که است بدهکار من به مبلغى است سال چند کنم، مى کار آن در که جايى س89.
مى گيرد يا اينکه بايد يک سال بر آن بگذرد؟

سالِ همان در اگر که شود مى محسوب آن دريافت سالِ درآمد جزو نباشد، دريافت قابل خمسى سال سر و باشد کار اجرت بابت اگر داريد طلب که مبالغى ج.
دريافت در مؤونه مصرف شود، خمس ندارد.

کارى اضافه اجرت ماه، شش از بعد و شود مى برگزار خرداد و ارديبهشت در مدارس و ها دانشگاه امتحانات معموالً است، شهريور اوّل من خمسى سالِ سرِ س90.
دريافت سال پايان از بعد ام، داده انجام خمسى سال پايان از قبل که را کارى اجرت اگر که بفرماييد توضيح خواهشمندم شود، مى پرداخت امتحانات ايام در ما

کنم، آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

ج. حقوق معوّقه و اجرت اضافه کارى، جزئى از درآمد هاى سال دريافت آن محسوب مى شود و اگر در هزينه هاى سال دريافت مصرف شود، خمس ندارد.

س91. اگر کارمندى حقوق سالِ خمسى خود را بعد از رسيدن آن دريافت کند، آيا دادن خمس بر او واجب است يا خير؟

را آن که سالى درآمدهاى جزو صورت، اين غير در ؛ باشد نگرفته را آن هنوز هرچند است، واجب آن خمس پرداخت باشد، دريافت قابل خمسى سالِ سرِ تا اگر ج.
دريافت مى کند، محسوب مى شود.

گرفتن حقوق ماهيانه قبل از سال خمسى

مصرف جديد سال اوّل ماه در تا ميگيرند خمسى سال سر از زودتر روز پنج را خود حقوق و است اسفند ماه پايان در آنها خمسى سال سر که کارمندانى س92.
کنند، آيا پرداخت خمس آن واجب است؟

ج. اگر حقوقى را که قبل از پايان سال دريافت مى کنند تا آخر سالِ خمسى در مؤونه مصرف نکنند ؛ پرداخت خمس آن واجب است.

دريافتِ اجرت پيش
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نيمى و خمسى سالِ سرِ از قبل دهيم انجام بايد که کارى از نيمى و کنيم دريافت پرداخت، پيش عنوان به را پولى خمسى سالِ سرِ رسيدنِ از قبل اگر س93.
ديگر پس از آن (در سالِ خمسى جديد) انجام شود، آيا پرداخت خمس کلّ پيش پرداخت واجب است؟

ج. پرداخت خمس مقدارى از پيش پرداخت که در مقابل آن، کارى انجام گرفته است واجب است.

حقوق بازنشستگى

س94. افراد بازنشسته که همچنان حقوق ماهيانه دريافت مى کنند، آيا بايد خمس حقوقى را که در طول سال دريافت مى کنند، بپردازند؟

ج. در صورتى که از مخارج سال اضافه بيايد، پرداخت خمس آن سر سال خمسى واجب است.

شده به بازنشستگان مبالغ پرداخت

س95. مرسوم است به کارمندانى که بازنشسته مى شوند مبلغى اعطا مى شود که خود شامل سه بخش است:
الف: مبلغى که به عنوان پاداش به بازنشسته پرداخت مى شود.

ب: مبلغى که از حقوق فرد ماه به ماه کم شده و در هنگام بازنشستگى دوبرابر آن به فرد داده مى شود.
ج: مبلغى که در قبال مرخصى هايى که فرد مى توانسته استفاده کند و استفاده نکرده است به او داده مى شود. نظر شما در مورد خمس اين مبالغ چيست؟

قابل اگر و است خمس مشمول دريافت، از پس بوده، استرداد قابل خمسى سالِ سرِ و شده کسر حقوق از که مقدار آن دوّم، مورد امّا و ندارد خمس اوّل مورد ج.
خمس دريافت از پس بالفاصله که است اين واجب احتياط شده کسر کارمند اختيار با اگر و ؛ دارد را سوّم مورد حکم نشده کسر کارمند اختيار با و نيست استرداد

آن پرداخت شود و مورد سوّم، اگر تا فرارسيدن سر ِسالِ خمسى باقى بماند، خمس دارد.

دست آمده از غير مسلمانان درآمد به

س96. آيا بر حقوقى که با کار کردن در کشور غير مسلمان از طرف غير مسلمان به دست ما مى آيد، خمس واجب است؟

ج. با گذشت سال خمسى چنانچه صرف در مؤونه ى زندگى نشده باشد، پرداخت خمس آن واجب است. 

درآمد مدّاحان

س97. اگر کسى از راه مدّاحى کردن مبلغى به او دهند آيا به آن مبلغ خمس تعلّق مى گيرد؟

ج. اگر از خرج سال او اضافه آمد، خمس دارد.

مبلغ کسر شده از حقوق بابت ضمانت

بنده حقوقى فيش از وامش اقساط دليل همين به و نپرداخته را اقساط ساير قسط، چند پرداخت از پس وى هستم. بانکى وام يک در فردى ضامن من س98.
کسر گرديده است:

دست به اينکه از قبل حقوقيام، فيش از شده کسر مبالغ اينکه به توجّه با بپردازد، من به خمسى سال از پس مرا حقوقى فيش از شده کسر مبالغ وى اگر الف:
بنده برسد به حساب بانکِ وام دهنده واريز شده است، آيا به آن خمس تعلّق مى گيرد؟

پس مرا حقوقى فيش از شده کسر مبالغ گيرنده وام و بپردازم بانک به يکجا را اقساط ساير ، وام) (سود اضافى هاى هزينه پرداخت از خوددارى براى بنده اگر ب:
از سال خمسى به من بپردازد، آيا به آن خمس تعلّق مى گيرد؟

ج. در فرض سؤال، بايد خمس مبالغى را که از فيش حقوقى شما کسر شده و پس از سال خمسى، به دستتان مى رسد، در همان زمان دريافت، بپردازيد.

تبديل درآمد به کاال قبل از سال خمسى

وجوب آيا بفروشد، مؤونه در مصرف جهت آينده در را آن تا نمايد سکّه يا و کاال به تبديل خمسى سال پايان در را خمسى سال درآمد انسان چنانچه س99.
تخميس از او ساقط مى شود يا نه؟

و شود نمى آن خمس وجوب سقوط موجب مؤونه، در آن صرف براى آينده در آن فروش جهت ديگر کاالى يا سکّه به خمسى سال پايان در سال درآمد تبديل ج.
 (1) بايد خمس آن را پرداخت نمايد.

انداز شده براى کارهاى عمرانى پول پس

براى صندوقى تأسيس به اقدام لذا است، مشکل ما براى آن ى باره يک پرداخت که داريم زيادى ى هزينه به احتياج عمرانى کارهاى انجام براى ما س100.
شده انداز پس مالِ اين به آيا کنيم، مى عمرانى کارهاى صرف را آن شد، جمع مقدارى آنکه از بعد و ميگذاريم وديعه به آن در را مبلغى ماه هر و ايم کرده عمران

خمس تعلّق مى گيرد؟
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خمس که است واجب بماند، باقى او مالکيت تحت عمرانى کارهاى در آن مصرف زمان تا و باشد او سال درآمد از شخص، هر طرف از شده پرداخت مبالغ اگر ج.
آن را بپردازد.

1. براى ديدن نکته ى تکميلى به بخش يازدهم از فصل سوّم (مال مورد نياز مُبرَم براى مؤونه در آينده ى نزديک) مراجعه نماييد.
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مال قرض داده شده

قرض وصول شده بعد از سال خمسى

يا است سال همان درآمد جزء مال اين وصول، از پس باشد، خمسى سال موعد گذشت از پس آن وصول و دهد قرض کسى به را مالى انسان چنانچه س101.
اينکه جزء درآمد سالى که قرض داده است محسوب مى گردد؟

خمس اش خمسى سال رسيدن هنگام که است واجب بگيرد، بدهکار از را قرضش سال، آخر تا بتواند اگر بنابراين است داده قرض که است سالى درآمد جزء ج.
آن را بپردازد و اگر نتواند قرض خود را تا پايان سال بگيرد هر وقت آن را وصول کرد بايد فوراً خمس آن را بدهد.

نشده قرض پرداخت

س102. اگر شخصى مبلغى را قرض بگيرد و نتواند آن را قبل از آن سال ادا کند، آيا پرداخت خمس آن بر عهده ى قرض دهنده است يا قرض گيرنده؟

قرض ولى است، شده سرمايه يا و است باقى مبلغ آن و شده پرداخت سال درآمد از آن اقساط که مقدار آن مگر نيست واجب قرضى مال خمس گيرنده قرض بر ج.
واجب بگيرد، بدهکار از را قرضش سال آخر تا بتواند که صورتى در است، داده قرض آن خمس پرداخت از قبل و کارش ساليانه درآمد از را قرضى مال اگر دهنده
وقت هر ليکن نيست، واجب آن خمس پرداخت فعالً بگيرد، سال پايان تا را خود قرض نتواند اگر و بپردازد را آن خمس اش خمسى سال رسيدن هنگام که است

آن را وصول کرد بايد خمس آن را بدهد.

ى قرض الحسنه سپرده

س103. آيا به پولى که به مدّت دو سال به صورت قرض الحسنه در بانک بوده، خمس تعلّق مى گيرد؟

خمس سقوط موجب الحسنه قرض صورت به بانک در آن انداز پس و گيرد مى تعلّق خمس آن به بار يک شود، مى انداز پس کسب منفعت از که مقدارى هر ج.
آن نمى شود. بله قرضى که نمى تواند آن را تا سر سال خمسى از قرض گيرنده پس بگيرد تا آن را پس نگرفته، پرداخت خمس آن واجب نيست.

قرض براى کار شراکتى

بالمناصفه ما بين آن سود و بيندازد کار به را پول آن داشت قصد فرد آن دادم، قرض شخصى به پول مبلغى ام، خمسى سال سر رسيدن از قبل س104.
[1]

تقسيم
 شود، با توجّه به اينکه آن مال در حال حاضر در دست من نيست و خمس آن را هم نپرداخته ام، نظر حضرتعالى در اين باره چيست؟

کنيد، دريافت را آن که شود مى واجب هنگامى بلکه نيست، واجب شما بر آن خمس فعالً نيست، وصول قابل خمسى سال سر و ايد داده قرض را مال آن اگر ج.
ى سرمايه عنوان به را مال آن اگر و است حرام و ربا نماييد، مطالبه او از چيزى اگر و نداريد گيرنده قرض کار از حاصل سود در حقّى شما صورت اين در ولى

مضاربه به او داده ايد، بر اساس قرارداد، در سود آن شريک هستيد و واجب است که خمس کلّ پول را که  با اين فرض سرمايه محسوب مى شود بپردازيد.

اين کند، دريافت را آن خود خمسى سال سر از ماه چند گذشت از بعد و دهد قرض کسى به را خود درآمدِ از مقدارى اش، خمسى سال از قبل کسى اگر س105.
مبلغ چه حکمى دارد؟

ج. پرداخت خمس قرض پس از گرفتن آن از بدهکار، واجب است.

را آن خمس پول، گرفتن موقع بود بنا حضرتعالى نظر طبق و بود ام خمسى سال از بعد آن بازپرداخت که بودم داده قرض کسى به پول مبلغى بنده س106.
است. چگونه آن خمس حکم بفرماييد لطفا خودرو) دستگاه (يک داد اى وسيله بنده به آن جاى به توافقى طور به بود، گرفته قرض را پول که کسى ولى بدهم.

آيا بايد فوراً آن را بپردازم يا در زمان ديگر؟

ج. واجب است فوراً خمس آن مقدارى را که متعلّق خمس بوده، بپردازيد.

براى پول اين با بايد طرفى از بپردازم. مذکور زمان در را آن خمس بايست مى که دارم پول مقدارى اآلن و رسد مى فرا من خمسى سال ديگر ى هفته دو س107.
خمس رسد مى دستم به خمسى سال از بعد که پولى اين به آيا کند. مى پرداخت من به را آن مبلغ خمسى، سال از بعد که بخرم ضرورى کااليى آشنايان از يکى

تعلّق مى گيرد؟

ج. در فرض سؤال هر وقت آن را وصول کرديد، بايد خمس آن را بدهيد.

مبلغ مسدود شده در بانک

که کامل حساب تسويه زمان تا کند مى مسدود وام ى گيرنده حساب در را مبلغى وام، اعطاى از پس نيز بانک و گيرد مى وام بانکى از که کسى س108.
معموالً بيش از يک سال طول ميکشد بازگرداند. آيا به اين گونه وجوهى که بيش از يک سال مسدود بوده خمس تعلّق مى گيرد يا نه؟
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ج. اگر آن مبلغ مسدود شده از درآمد سال او باشد، پس از فرا رسيدن سال خمسى مشمول خمس مى شود و وقتى که آن قابل وصول شد، خمس آن را بپردازد.

پول رهن خانه

س109. آيا خمس پولى که مستأجر به عنوان رهن (پولِ پيش) به موجر مى دهد، بر عهده ى مستأجر است يا موجر؟

عنوان به را مال آن که موجر ى عهده بر آن خمس و بپردازد را آن خمس موجر، از آن گرفتن از بعد که است واجب او بر باشد، مستأجر کسب منفعت از اگر ج.
قرض مى گيرد، واجب نيست.

پس آيا بماند خانه صاحب نزد در سال چند و باشد کسب منافع از پول اين اگر کنند، مى پرداخت پيش پولِ مقدارى خانه ى اجاره براى که است معمول س110.
از دريافت، بالفاصله بايد خمس آن پرداخت شود و در صورتى که بخواهد با همان پول در جاى ديگر منزل اجاره کند، چطور؟

ج. خمس آن بالفاصله بايد پرداخت گردد ولى اگر به اين پول براى اجاره ى منزل نياز دارد مى تواند با کسب اجازه پس از رفع نياز پرداخت نمايد.

ى صندوق قرض الحسنه سرمايه

در که مبلغى بر عالوه عضو هر بدهند. الحسنه قرض يکديگر به نياز هنگام تا اند گرفته خود بين الحسنه قرض صندوق ايجاد به تصميم افراد از تعدادى س111.
بيان را عضو هر خمس پرداخت چگونگى فرموده لطف اميدواريم بپردازد، را مبلغى صندوق موجودى افزايش براى ماه هر بايستى پرداخته، تشکيل ابتداى

فرماييد و در صورتى که سرمايه صندوق به طور دائمى به عنوان قرض در دست اعضا باشد، اداى خمس آن چگونه خواهد بود؟

بين در را سهم اگر ولى بپردازد. را آن خمس است واجب باشد، پرداخته گذشته آن بر خمسى سال که کسبى منفعت از را خود سهم که افراد از يک هر اگر ج.
از را آن تا صورت اين غير در و بدهد سال پايان در را آن خمس بايد باشد، ممکن وى خمسى سال پايان در او براى آن دريافت که صورتى در است، داده سال

صندوق دريافت نکرده، پرداخت خمس آن بر او واجب نيست ولى پس از امکان دريافت بايد بالفاصله خمس آن را پرداخت کند.

مستقلّى حقوقى شخصيت اگر گيرد؟ مى تعلّق خمس حاصل، سود به آيا باشد، داشته اگر دارد؟ مستقلّى حقوقى شخصيت الحسنه، قرض صندوق آيا س112.
نداشته باشد، کيفيت پرداخت خمس آن چگونه است؟

خمس بايد و بود خواهد او شخصى ملک اعضا، از يک هر سهم به نسبت آن، از حاصل سود باشد، اشتراک نحو به اشخاص شخصى ملک صندوق ى سرمايه اگر ج.
آن مانند و عام وقف مال از اينکه مثل نباشد اشخاص يا شخص ملک صندوق، ى سرمايه اگر ولى بپردازد. بماند باقى اش خمسى سال سر که صورتى در را آن

باشد، سود حاصل از آن، خمس ندارد.

را مبلغ آن قرعه قيد به نفر يک ماه هر در و بريزند صندوقى در تومان هزار بيست مثالً ماه هر آنان از يک هر که اند کرده توافق مؤمنين از نفر ده تعداد س113.
که پرداخته مدّت اين در را آنچه او که معنى بدين رسيد، خواهد نفر آخرين به نوبت ماه دوازده از بعد که برساند خود شخصى هاى هزينه مصرف به و برداشته
معينى خمسى سال فرد اين اگر شود؟ مى محسوب وى ى مؤونه جزو اينکه يا است واجب او بر خمس آيا دارد، برمى شود، مى تومان هزار دويست آن مقدار
لزوم از تا دهد قرار معينى خمسى سال مبلغ، آن از قسمت اين براى است جايز آيا بماند، او نزد سال پايان از پس شده، دريافت که پولى از مقدارى و باشد داشته

پرداخت خمس آن رهايى يابد؟

نمايد مى دريافت صندوق از خود نوبت در افراد از يک هر که را آنچه هر باشد، سال بين در شان ساالنه درآمد از اگر پردازند، مى صندوق به افراد که را آنچه ج.
ولى ندارد، خمس است، پرداخته صندوق به سال همان درآمد از که باشد مبالغى معادل مقدارى و صندوق از قرض آن از مقدارى اگر کند صرف سال مخارج در تا
و دارد را خود خاص حکم سالى هر درآمد باشد، سال دو هر درآمد از اگر و بپردازد است، قبل سال درآمد از که را آنچه خمس بايد باشد، قبل سال درآمد از اگر
سال زائد، مقدار خمس از فرار براى تواند نمى باشد، سال آن مخارج از بيش نموده، واريز صندوق به سال درآمد از که خود سهم از او دريافتى مبلغ چنانچه
سال آن مصرف از بيش درآمد خمس و دهد قرار خمسى سال يک خود ى ساالنه درآمدهاى ى همه براى که است واجب بلکه دهد، قرار آن براى مستقلّى خمسى

را بپردازد.

سرقفلى دريافتى

تا يا خمسى سال سر تا توان مى اينکه يا کرد پرداخت بايد بالفاصله شده تعيين دادگاه توسّط که را مغازه سرقفلى بابت شده دريافت مبلغ خمس آيا س114.
سال بعد صبر کرد؟

ج. اگر دريافت آن شرعاً به صورت حالل باشد، جزو درآمد سال وصول است که اگر تا پايان سال خمسى هزينه نشود، خمس دارد.

.1. به صورت مساوى
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2. سرمايه و سود آن   

س115. آيا اصل سرمايه و سود آن خمس دارد؟

تأمين اش اجتماعى جايگاه و عرفى شأن با مناسب را زندگى ى هزينه مانده، باقى مقدار با نتواند آن، خمس پرداخت با که باشد مقدارى به سرمايه اصل اگر ج.
نمايد، خمس ندارد.

اوراق بهادار

معامالتى نماد معموالً که است شرکت چند سهام داراى فرد خمسى، سال سر اينکه به توجّه با شود؟ مى محاسبه چگونه خمس بهادار، اوراق بورس در س116.
بايد و ندارد خريدار روز قيمت در سهم اينکه يا شود مى باز قيمتى چه با و وقت چه نيست معلوم و است متوقّف حسابرسى مثل رايج داليل به آنها چندتاى
قيمت بتوان تا کند) تغيير تواند مى درصد دو فقط قيمت روز هر قانون، (طبق باشد داشته خريدار که بيايد پايين حدّى به قيمت آينده روزهاى در تا کرد صبر

واقعى سهم را محاسبه کرد.

ج. با فرارسيدن سرِ سالِ خمسى براى قيمت گذارى سهام مذکور اقدام گردد، هر زمان که امکان آن فراهم شد محاسبه ى خمس انجام مى گيرد.

تجارت با حقوق شرعى که سرمايه شده

خمس پرداخت آيا است، شرعى حقوق از آن ى سرمايه که شده تشکيل تجارى واحدى آينده، در آن مالى نيازهاى تأمين براى فرهنگى ى مؤسّسه يک در س117.
درآمد آن واجب است؟ آيا مصرف خمس آن به نفع مؤسّسه جايز است؟

يک در آن منافع از استفاده قصد به هرچند آن، مصرف از خوددارى و برسد آن ى شرعىه ى مقرّره موارد مصرف به است واجب که شرعى حقوق با تجارت ج.
موارد همان در بايد که است سرمايه تابع حاصله سود شود، تجارت آن با که صورتى در و دارد اشکال او وکيل يا مرجع ى اجازه بدون باشد، فرهنگى ى مؤسّسه
مؤسّسه ملک سرمايه که صورتى در آن درآمد و سود و ندارد اشکال شود، مى داده مؤسّسه به که هدايايى با تجارت بله ندارد. خمس و شود صرف سرمايه مصرف

باشد، خمس ندارد.

سال ام، شرعى ى وظيفه به عمل براى و کنم مى کاسبى آن در که هستم تجارى محلّى مالک و است شده بندى قسط وام داراى که دارم اى خانه س118.
قسطى صورت به را تجارى محلّ خمس پرداخت توان ولى کنيد. معاف خانه آن خمس پرداخت از مرا و فرموده لطف اميدوارم ام، کرده تعيين خود براى خمسى

.دارم

پرداخت با اينکه مگر است، واجب تجاريتان محلّ خمس پرداخت ولى ندارد، خمس شده خريدارى نسيه که سؤال فرض در داريد سکونت آن در که اى خانه ج.
خمس، نتوانيد با مقدار باقى مانده کارى که براى هزينه هاى زندگى کافى و متناسب با شأن عرفى باشد  انجام دهيد.

که را ام شده فروخته لوازم پول من کرد، بود، اينجانب ملک که حج کاروان نياز مورد لوازم و اثاثيه ى همه خريد به اقدام گذشته سال در حج سازمان س119.
خمسى سال اينکه به توجّه با ام، گرفته گذشته سال در تومان هزار هشتاد مبلغ آن، بر عالوه کردم، دريافت امسال تابستان در بود، تومان هزار چهارده و دويست
کاروان مديريت دارى عهده ايام در من نياز مورد مذکور لوازم و اثاثيه اينکه به توجّه با و پردازم مى را مؤونه بر زائد خمس سال هر و ام کرده تعيين خود براى
تفاوت خمس يا آن فروش پول خمس پرداخت آيا است، داشته آن خريد قيمت به نسبت قيمت ترقّى آن فروش وقت در و است بوده حجّاج ى اداره جهت حج

قيمت آن در حال حاضر واجب است؟

قيمت تفاوت صورت دو هر در و است واجب آن خمس پرداخت صورت، اين غير در ندارد، خمس آن فروش پول باشيد، خريده مخمّس مال با را لوازم اگر ج.
خريد و فروش (ترقّى قيمت) پس از کسر مقدار تورّم جزو درآمد سال فروش محسوب مى شود.

ى خريدارى شده با پول غيرمخمّس مغازه

خمس بايد يا است کافى آن خريد جهت شده پرداخت مبلغ خمس آيا ام، نداشته خمسى سال که حالى در ام خريده مغازه باب يک قبل سال بيست حدود س120.
قيمت روز پرداخته شود؟

و مراجعه مرجع وکالى از يکى به بايد پول، ارزش آمدن پايين به نسبت سؤال فرض در البتّه ؛ است کافى مغازه خريد پول خمس پرداخت ايد نفروخته تا ج.
مصالحه شود.

ى اجاره داده شدهخانه

خمس اجاره، مورد ى طبقه دو به آيا اند. داده اجاره، را ديگر ى طبقه دو و شده ساکن طبقه يک در و نموده خريدارى اى طبقه سه ى خانه برادر، سه س121.
تعلّق مى گيرد يا خير؟ و آيا جزو مؤونه ى آنها محسوب مى شود؟
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ولى گيرد، نمى تعلّق خمس آن به اند، داده اجاره زندگى مخارج به نياز خاطر به فعالً و اند نموده تهيه سکونت براى شان ساالنه درآمد محلّ از را خانه اگر ج.
دارد را سرمايه حکم خانه از مقدار آن کنند، زندگى هاى هزينه صرف را آن ى اجاره تا اند کرده تهيه دادن اجاره قصد به ساالنه درآمد از را آن طبقات از بعضى اگر

و خمس دارد.

سود حاصل از مالى که قبالً خمس آن پرداخت شده است

مال بر اضافه تومان هزار پنج آيا بفروشم، تومان هزار پانزده به را آن مدّتى از بعد و بخرم تومان هزار ده قيمت به مخمّس مال با را فرشى مثالً اگر س122.
مخمّس، جزو منفعت کسب محسوب مى شود و خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

ج. مقدارى که بيشتر از قيمت خريد است، جزو منفعت کسب محسوب مى شود و در زائد بر مؤونه ى سال، خمس واجب است.

هاى واريز شده به حساب شخصى پول

طبق بانک در او حساب به ولى رسد، نمى کننده استفاده دست به پول گاه هيچ آن اساس بر که دارد وجود ها بانک در اموال گذارى سپرده براى روشى س123.
شماره ى معينى واريز مى شود، آيا به اين اموال خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟

ج. اگر مال ياد شده از درآمد ساالنه باشد و وصول آن از بانک براى شما ممکن باشد، واجب است خمس آن در سرِ سالِ خمسى، پرداخت شود.

گذارى اجبارى سپرده

حساب يک در و خودم اسم به مبلغ اين گذاشتم، وديعه به بانک در را تومان پانصدهزار مبلغ اجبار روى از کار به شروع براى کنم، مى کار بانک در من س124.
پول اين که است ذکر قابل است؟ واجب شده گذاشته بانکى حساب در که مال اين خمس پرداخت آيا شود، مى پرداخت من به آن سود ماه هر که است بلندمدّت

به مدّت چهار سال است که در بانک گذاشته شده است.

خمس سال ى مؤونه بر زائد در آن ى ساالنه سود ولى نيست، واجب آن خمس ايد،  نگرفته پس را آن تا نيست ممکن حاضر حال در مبلغ اين گرفتن پس اگر ج.
دارد

ى طال سکّه

س125. اگر کسى طالى مسکوک داشته باشد، آيا پرداخت خمس آن واجب است؟

ج. اگر جزء منفعت کسب محسوب شود، حکم ساير درآمدهاى کسب را در وجوب خمس دارد.

پرداخت خمس سکّه با عين آن

يک سکّهها همان از بخواهيم خمسى سال سر در حال رود، باال آنها قيمت که نيت اين به باشيم کرده خريدارى آزادى بهار ى سکّه تعدادى که صورتى در س126.
خمس آنها قيمت به شده اضافه مبلغ و سکّهها به بعد هاى سال در ديگر ايم پرداخته را شان خمس سکّهها خود از چون که نيت اين به دهيم خمس را پنجم

تعلّق نگيرد. آيا اين کار صحيح است؟

مى خمس متعلّق هم آن ى ساالنه قيمت ترقّى بلکه نشود واجب آن ى ساالنه قيمت افزايش خمس که شود نمى باعث ها سکّه خود از خمس پرداخت ج.
باشد. 

گذارى طال نگهدارى يا سپرده

س127. اگر شخصى طال را به عنوان سرمايه نگه دارد يا در بانک ذخيره کند چه حکمى دارد؟

ج. در فرض مذکور پرداخت خمس واجب است.

 (1) احياى زمين مَوات

اين اينکه به توجّه با است، نموده عميق چاه حفر به اقدام آن حاصل از استفاده اميد به ميوه درختان کاشت جهت موات زمين احياى براى شخصى س128.
تاکنون وى است. نموده آن صرف تومان ميليون يک از بيش مبلغى شخص اين دارند، هم زيادى ى هزينه و نشينند مى بار به ديگر سال چند از بعد درختان
چاه قيمت که ميبيند کند، حساب را اموالش خمس، اداى براى گرفته تصميم که حاضر حال در ولى کرده، نمى پرداخت را اموالش خمس و نداشته سال حساب
خمس بخواهد اگر و ندارد را آن توانايى بدهد، را آنها فعلى قيمت خمس بخواهد اگر حال است، شده اوّليه ى هزينه برابر چندين معادل تورّم، اثر بر باغ و زمين و
خود زندگى مخارج تأمين براى آن ثمرات از استفاده اميد به و انداخته زحمت به را خود زيرا افتد، مى سختى و مضيقه در بپردازد، آن غير و باغ و زمين خود از را
را آن بتواند راحتى به تا کند حساب را خود خمس چگونه چيست؟ اموالش خمس به نسبت او تکليف است، شده مشکالتى و ها هزينه متحمّل اش خانواده و

بپردازد؟
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ج. فقط آنچه را از درآمد که صرف احياء باغ نموده خمس دارد ؛ البتّه نسبت به تفاوت ارزش پول با يکى از وکالى مرجع، مصالحه انجام گيرد.

فروش امتياز تحويل خودرو

و دادم پدرم به را آن امتياز نداشتم را خودرو قيمت مابقى چون تحويل موقع در امّا بودم، کرده پرداخت خودرو خريد پرداخت پيش عنوان به را مبلغى س129.
صاحب نزد خانه رهن عنوان به را مذکور مبلغ بخواهم اگر برگردانند. من به را مبلغ آن توانند مى پدرم سال يک از بعد اکنون کردند. خريدارى را خودرو ايشان

خانه بگذارم آيا پرداخت خمس آن به طور جداگانه است؟

ج. مبلغ مذکور اگر جزو درآمد بين سال بوده و سال خمسى بر آن گذشته، خمس دارد. 

وسايل کار

س130. آيا به ابزارى که در کار و کسب استفاده مى شود، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج. ابزار و آالت کسب، حکم سرمايه را دارد که اگر از درآمد کسب تهيه شود، خمس دارد.

س131. آيا وسايل موجود در مطب و کلينيک، از جمله: ميز، صندلى، فايل، تابلو و... مورد خمس تعلّق مى گيرد؟

ج. هرکدام جزو سرمايه ى شما حساب مى شود، خمس دارد.

سهام عدالت

س132. سهام عدالت خمس دارد يا خير؟

خمس مشمول شده، پرداخت درآمد از خمسى سال سر تا که اقساطى مقدار به شده، واگذار اقساط صورت به اگر ولى ؛ ندارد خمس است دولت ى هديه اگر ج.
است.

اجناس مغازه

س133. آيا پرداخت خمس اجناسى که انسان براى فروش در مغازه گذاشته، واجب است؟

ج. اگر از درآمد کسب خريدارى شده، خمس آن واجب است.

کنار گذاشته شده  (2) ردّ مظالم

آن به خمس آيا ام نداده ارائه مربوطه مرجع به را آن هنوز و گذرد مى آن از سال يک مدّت و ؛ بودم داشته نگه خود نزد در مظالم ردّ جهت پول مقدارى س134.
تعلّق مى گيرد؟ اگر اين پول را در بانک گذاشته باشم آيا سود حاصله از اين مبلغ هم مشمول خمس است؟

ج. مبلغ مذکور اگر از درآمد سال باشد سر سال خمسى بايد خمس آن و خمس سود حاصل از آن را بپردازيد.

پول حج

قرارداد صورت به تومان ميليون يک مبلغ بانک، به مراجعه با تمتّع حجّ متقاضيانِ آورده، عمل به بانک با زيارت و حج سازمان که توافقى طى خيراً س135.
اى باقى(3)مضاربه او شخصى حساب در و کننده واريز نام به تشرّف هنگام تا پول اين ميدارند. دريافت را آن فيش نموده، واريز بانک در حسابى به خود نام به

کسانى براى فقط زيارت و حج سازمان گيرد. مى تعلّق مضاربه منفعت عنوان به سال هر پايان در حساب ى دارنده به مبلغى مکتوب، قرارداد طبق و ماند مى
که اعزام زمان دارد. مى اعزام حج به را آنها تمايل صورت در و اعالم را اشخاص نوبت سال سه حدود از پس و شده قائل اولويت اند کرده ثبتنام زودتر که
حج به سپس و نمايد مى واريز زيارت و حج حساب به ها هزينه ى مانده با همراه و اخذ بانک از دارد خود اى مضاربه حساب در که را پولى واريزکننده، فرارسيد
شود، نمى بدل و رد بانک و پول صاحب بين گفتگويى شفاهى و بوده کتبى صورت به مذکور قرارداد اينکه به عنايت با است خواهشمند حال شود. مى مشرّف

بفرماييد مبلغ درصدى که صاحب مال به عنوان منفعت مضاربه دريافت مى کند چه صورتى دارد؟

گذار سپرده براى اى مضاربه ى معامله از آمده دست به سود و است اشکال بى شده، اشاره آن به باال در که گونه آن کتبى قرارداد صورت به بانکى عمليات ج.
غيرمخمّس کسب درآمد از اگر سپرده اصل و است سال(4)حالل درآمد جزو نبوده، وصول قابل حج سفر به عزيمت سال از پيش اگر حاصل سود و دارد خمس بوده

. وصول محسوب است که اگر در همان سال صرف هزينه ى سفر حج شود خمس ندارد

س136. آيا به پولى که براى هزينه ى حج يا عمره کنار گذاشته شده، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج. اگر از درآمدِ کارى بين سال باشد و تا سر سال خمسى هزينه نشده باشد، پرداخت خمس آن واجب است.

سرمايه و سود شرکت
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مؤسّس هيأت داشتند، اعضا که کمى ى سرمايه از استفاده از بعد و اند کرده (غيرانتفاعى) خصوصى ى مدرسه تأسيس به اقدام اشخاص از تعدادى س137.
طور به را مبلغى اعضا از يک هر بانک، اقساط پرداخت و سرمايه تکميل براى که نمود مقرّر همچنين و بگيرد وام بانک از آن مخارج تأمين براى گرفت تصميم
مجموع آيا گيرد؟ مى تعلّق خمس پردازند، مى ماهيانه صورت به اعضا که مبلغى به آيا است، نرسيده سوددهى ى مرحله به هنوز مؤسّسه اين بپردازد. ماهيانه

سرمايه که همان قيمت مؤسّسه است، خمس دارد؟

سهم عنوان به ابتدا در که را آنچه خمس همچنين و پردازند مى شرکت سرمايهى عنوان به که را خود ى ماهانه سهم خمس است واجب اعضا از يک هر بر ج.
سرمايه مجموع ديگر نمود، پرداخت را شرکت ى سرمايه از خود سهم خمس اعضا از يک هر آنکه از پس و نمايند پرداخت اند، داده مدرسه تأسيس در مشارکت

دوباره خمس ندارد.

از تعدادى سهم از ابتدا همان از آن ى سرمايه و گرديده تأسيس که است سال چندين فرهنگيان تعاونى شرکت به نام فرهنگى برادران از شرکتى س138.
بر بالغ آن ى سرمايه اعضا، تعداد افزايش با حاضر حال در ولى بود، کم شرکت ى سرمايه ابتدا در پرداختند، تومان صد يک هر که بود شده تشکيل فرهنگيان
تواند مى راحتى به آنان از يک هر و شود مى تقسيم شان سهم نسبت به داران سهام بين آن سود است. شرکت هاى ماشين ى اضافه به تومان ميليون هجده
رئيس عنوان به من موقعيت به توجّه با آيا است، نشده پرداخت آن سود و سرمايه خمس تاکنون نمايد. حساب تسويه شرکت با و نموده دريافت را خود سهم

هيأت ادارى شرکت، جايز است که اگر خمسى به حساب شرکت تعلّق بگيرد، اقدام به پرداخت آن کنم؟ آيا رضايت سهام داران در اين باره شرط است؟

هيأت رئيس که صورتى در و است شرکت دارايى مجموع از خود سهم به نسبت اعضا از يک هر تکليف آن، از حاصل سود و شرکت ى سرمايه خمس پرداخت ج.
ادارى بخواهد اين کار را انجام دهد بايد از  سهام داران شرکت اجازه و وکالت بگيرد.

سود حاصل از فروش واحدهاى طرح 99 ساله

س139. به پولى که از فروش طرح نود و نه ساله در آينده سهم من مى شود آيا خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟

ج. سود حاصله از آن در صورتى که تا رسيدن سال خمسى صرف در مؤونه ى زندگى نشود، خمس دارد.

ى نقليه ى کارى وسيله

بدهى و اقساط که اآلن نمايد. پرداخت را آن خمس نتوانسته و کند مى کار آن با که کرده فراهم کاميونى ها، سال از بعد تالش، و زحمت با کسى س140.
ى نوبه به هم آن که کند، مى باالتر مدل ماشين خريد و ماشين تعويض به مجبور را او جارى قوانين و آمده پايين ماشين مدل اينکه دليل به شده تمام ماشين
پرداخت زندگى، ى هزينه جوابگوى ماشين درآمد اينکه به توجّه با بپردازد، را جديد وام اقساط ديگرى مدّت براى است مجبور نمايد، مى طلب را اى هزينه خود

اقساط و پرداخت خمس نيست، تکليف او در مورد پرداخت بدهي اش چيست؟

عرفى شأن با متناسب را زندگى هاى هزينه آن، فروش ى مانده باقى پول درآمد با نتواند آن، خمس پرداخت صورت در که باشد مقدارى به ماشين قيمت اگر ج.
تأمين نمايد، خمس ندارد.

زمين و ارتقاى قيمت آن

پرداخت آن خمس و شده برابر هزار دو حدود آن قيمت که تاکنون و شده خريدارى پايين قيمت با قبل سال بيست که کشاورزى زمين خمس حکم س141.
نشده چيست؟

فعلى، قيمت به نسبت چشمگير تفاوت فرض با و است ضامن را زمين قيمت بابت پرداختى مبلغ خمس خريده، خود حقوق يا کسب درآمد با را زمين اگر ج.
بايد با وکيل مرجع در مقدار تفاوت قيمت مصالحه نمايد.

خريد و نگهدارى زمين براى ترقّى قيمت

زمين تخميس ندارد، فروش قصد فعالً اينکه با سال، فرارسيدن با آيا بفروشد، قيمت ترقّى از پس تا کرده خريدارى غير زراعى يا زراعى زمين شخصى س142.
الزم است؟ در صورت لزوم، به قيمت خريد بايد خمسش را حساب کند يا به قيمت فعلى؟

و داشته قيمت ترقّى خمسى سال سر چنانچه خريده، مخمّس پول با اگر و بپردازد را آن خمس بايد خمسى سال سر خريده، غيرمخمّس پول با اگر را زمين ج.
قابل فروش بوده، بايد خمس ترقّى قيمت را به قيمت سر سال خمسى بپردازد.

پول فروش سهام

اينک ام. نموده تسويه حضرتعالى نمايندگان از يکى با را خود شرعى وجوهات سال هر و بودم دار سهام و داشته عضويت توليدى شرکت يک در اينجانب س143.
سهم خود را واگذار نموده و با شرکت تسويه حساب نموده ام، آيا مبلغ دريافتى مشمول خمس مى شود؟

دريافتى مبلغ سهام، پول دريافت و تسويه از پس ايد، خريده ندارد خمس که آن امثال و ارث يا (هديه) هبه پول يا مخمّس، پول با را شرکت از خود سهم اگر ج.
متعلّق نشود، مصرف زندگى هاى هزينه در خمسى سال سر تا اگر که شود مى محسوب واگذارى سال درآمد جزو فروش، و خريد قيمت تفاوت ولى ندارد. خمس
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خمس است.

زمين خريدارى شده با پول مخمّس

زمين بوده سال بين درآمد از که ديگر پول مقدارى و آن پول با و است فروخته را زمين سال چند از بعد و است خريده زمينى مخمّس پول با شخصى س144.
ديگرى خريده است و اآلن مى خواهد زمين را بفروشد، آيا خمس دارد؟

ج. اگر براى تجارت خريده است يعنى خريده که قيمتش باال رود و بفروشد و سود ببرد، قيمت فعلى آن منهاى مبلغى که خمس آن را داده، خمس دارد.

محلّ تغيير کاربرى يافته

اجاره که است شده گرفته نظر در تجارى مکان جهت و گرديده عوض نيت بعداً ولى است، شده ساخته خودرو نياز مورد پارکينگ عنوان به ابتدا در مکانى س145.
داده شود ؛ آيا به پول ساخت آن خمس تعلّق مى گيرد؟ و چه موقع؟

تغيير با است، شده مى استفاده خصوصى پارکينگ عنوان به آن از خمسى سال پايان تا حداقل و شده احداث پارکينگ عنوان به ابتدا در مذکور مکان اگر ج.
کاربرى خمس ندارد ولى اگر در وسط همان سالِ احداث، پارکينگ تبديل به مکان تجارى شده است، در حکم سرمايه است و خمس دارد.

باغ تازه احداث شده

يا است الزم زمين تخميس فقط آيا اند، نرسيده ثمر به درختان اينکه با سال فرارسيدن از پس است، کرده تبديل باغ به تجارت جهت را زمينى شخصى س146.
زمين و درختان؟ آيا در سال هاى بعد تخميس افزايش قيمت نيز الزم است؟

و نبوده خمس متعلّق اگر زمين و بپردازد بايد بوده سال درآمد از و کرده هزينه که را مبلغى تمام خمس کرده تبديل باغ به را زمين ميوهها فروختن براى اگر ج.
خمس شده، هزينه مبالغ خمس بر عالوه بايد سال سر است فروش قابل باغ که صورتى در بفروشد را باغ خواهد مى اگر و ندارد خمس است، شده داده آن خمس يا

افزايش قيمت نيز پرداخت شود.

ى باقى مانده يا تبديل شده به کاال پول مضاربه

اجازه همچنين و باشد قرارداد اين اوايل در خمسى سال زمان و باشد شده تعيين سال يک آن زمان و باشد ديگرى شخص دست در مضاربه به پولى اگر س147.
ى مستردّکردن پول در هر زمانى که سرمايه گذار اراده کند وجود داشته باشد آيا سرمايه گذار موظّف به قطع ادامه ى قرارداد و پرداخت خمس است؟

مدّت اواسط يا اوايل در هرچند شود، پرداخت آن خمس بايد خمسى سال سر باشد، سال بين کسب درآمد از اگر مضاربه عنوان به ديگرى به واگذارى پول ج.
مضاربه باشد.

شده کاال به تبديل عامل، دست در پول آن خمسى، سال سر و شود کار آن با مضاربه صورت به تا اند سپرده شخصى يا بانک به را پولشان که افرادى س148.
است، آيا اين گونه افراد نيز بايد خمس پولشان را بپردازند؟

شده خريدارى مضاربه عامل ى وسيله به که کااليى يا باشد استرداد قابل خمسى سال سر در و باشد غيرمخمّس و کسب منافع از بانک به سپرده پول اگر ج.
قابل فروش و استرداد پولش باشد، پرداخت خمس آن پول در سر سال خمسى واجب است.

شده در کار تجارى پول مصرف

149. آيا به مالى که انسان براى تحصيل درآمد و انجام معامالت تجارى مصرف مى کند، خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟

واسطه کردن، وزن نقل، و حمل انباردارى، هاى هزينه قبيل از کند مى مصرف آن غير و تجارى کارهاى از درآمد آوردن دست به براى سال درآمد از که را آنچه ج.
ى معامله و مانند آن، از درآمد همان سال استثنا مى شود و خمس ندارد.

کسر تورّم از سود مورد تعلّق خمس

فروش از حاصل دريافتى پول ميفروشم، و ساخته ساختمانى آن در و ميخرم را زمينى دهم. مى هم خمس و است ساختمان بفروشى و بساز شغلم من .150
جايگزينى براى بايست مى کار ى ادامه براى و است بفروشى و بساز من شغل اينکه به توجّه با حال سود.) و تورّم گذارى، سرمايه (اصل است قسمت سه شامل
چگونه را خمس کنم هزينه را تورّم ى اضافه به سرمايه اصل ام) فروخته و بود شده ساخته شده داده خمس پول با (که شده فروخته ساختمان مشابه ساختمان

محاسبه کنم؟ آيا فقط به سود بدون در نظر گرفتن اصل سرمايه و تورّم، خمس تعلّق مى گيرد؟

قيمت افزايش از مقدارى ولى شود. پرداخت آن خمس بايد باشد مى سود و ربح مردم، نظر در آنچه ولى ندارد خمس شده، پرداخته آن خمس که اى سرمايه ج.
که ناشى از تورّم باشد يعنى ارزش پول کم شده به طورى که همه ى اجناس با پول بيشتر معامله مى شوند، خمس ندارد.

ترقّى قيمت کاال
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محسوب مى شود؟  (5) س151. آيا مقدارى که بر اثر تورّم بر قيمت اجناس افزوده مى شود، جزء ترقّى قيمت سوقيه

آن احکام و شود نمى محسوب قيمت ترقّى شوند، مى معامله بيشتر پول با اجناس ى همه و شده کم پول، ارزش يعنى باشد تورّم از ناشى اگر قيمت افزايش ج.
بر آن جارى نيست.

ها با توجّه به تورّم سود بانک

اين به آيا حال، اين با گردد. مى محسوب پول ارزش کاهش و افت جبران عمالً پردازند مى گذاران سپرده به ها بانک که سودى تورّم، وجود به توجّه با س152.
سود خمس تعلّق مى گيرد؟

ج. مقدارى که سود محسوب مى شود، سر سال خمسى متعلّق خمس است.

ى قرضى و سود آن سرمايه

از و است شده بافته فرش از قسمتى حاضر حال در ايم، گرفته قرض آن ى تهيه براى و ماست خود به متعلّق آن ى سرمايه که بافد مى قالى من همسر س153.
يا گيرد مى تعلّق خمس شده بافته مقدار به خانه، احتياجات ى تهيه براى آن فروش و فرش شدن تمام از پس آيا رسيده، پايان به من خمسى سال که آنجا

خير؟ سرمايه ما از جهت خمس چه وضعيتى دارد؟

سر نشود، مصرف زندگى مخارج در اگر که شود مى محسوب فروش سال سود جزء مانده باقى قالى، فروش قيمت از است قرض که سرمايه استثناى از پس ج.
سال خمس دارد.

بذر غيرمخمّس

نيز را بذر خمس بايستى يا گيرد مى تعلّق محصول به فقط خمس برداشت، از پس ؛ است کرده زراعت نپرداخته را آن خمس که بذرى با کشاورزى س154.
محاسبه نمايد؟

ج. خمس بذر را ضامن است و به مقدارى از محصول يا پول آن، که تا سر سال باقى مى ماند نيز خمس تعلّق مى گيرد.

1. زمين خالى که از آن هيچ بهره بردارى نمى شود.

2.  حقوق مالى که يا صاحبش معلوم نيست يا دسترسى به صاحب آن غيرممکن است و اين حق از طرف صاحب حق به فقير صدقه داده مى شود.

.3. عقدى است که بين دو نفر بسته مى شود براى تجارت بر اين اساس که سرمايه از يکى از آنها و کار از ديگرى باشد و اگر سودى حاصل شد بين هر دو بر اساس قرارداد تقسيم شود

4. درآمدى که خمس آن داده نشده است.

5. قيمت بازار.
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3. مال حالل مخلوط با حرام

راه حالل شدنِ مال حالل مخلوط با حرام

انسان ى وظيفه آن به علم عدم يا حرمت به علم صورت در و شود مى حالل چگونه و دارد حکمى چه مال آن شود، مخلوط انسان مال با حرامى مال اگر س155.
چيست؟

را آن خمس که است اين آنها کردن حالل راه شناسد، نمى هم را آن صاحب و داند نمى را آن دقيق مقدار ولى دارد اموالش در حرام مال وجودِ به يقين اگر ج.
بپردازد، ولى اگر شک در مخلوط شدن مال حرام با اموال خود داشته باشد، چيزى بر عهده ى او نيست.

ى حرام راه حالل شدنِ مال به دست آمده از سرمايه

س156. کسى که اصل سرمايه اش حرام بوده و مى خواهد زندگى خود را حالل کند تکليفش چيست؟

مى را حرام مال مقدار ولى ندارد دسترسى آنها به يا و شناسد نمى را آن صاحبان اگر و کند جلب را آنان رضايت بايد هستند، معلوم حرام، اموال صاحبان اگر ج.
المالک مجهول حکم شرعى(1)داند فقيرِ به صاحبانش طرف از بايد که دارد شرع(2)را حاکم از احتياط بنابر زمينه اين در و شود داده صدقه و(3)، شود گرفته اجازه

 اگر مقدار مال حرام را نمى داند و صاحبان آن را هم نمى شناسد، بايد خمس آن را بپردازد.

1. مالى که مالکش معلوم نيست.

2. فقيرِ شرعى کسى است که مخارج ساالنه ى خود و عائله اش را درخور شأنش نداشته باشد.

3. مرجع يا در صورت عدم دسترسي، وکيل او.
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4. معدن

157. از آنجا که خمس معادن استخراج شده واجب است، آيا اين وجوب شامل معادن دولتى هم مى شود و دولت نيز موظّف به پرداخت خمس است؟
با اين توضيح که استخراج معدن توسّط دولت از يکى از سه نحو زير خارج نيست:

استخراج از پس که شود مى حقيقى شخص يک مثل دولت صورت اين در که کند مى مردم صرف را آن سود و کند مى استخراج مستقل طور به دولت خود يا (1
خمس وجوب ى ادلّه و گيرد مى تعلق نيز ها استخراج از نوع اين به خمس که گفت بايد حالت اين در دهد. مى صدقه يا بخشد مى ديگر شخص به را آن معدنش،

آن را شامل  مى شود.
که زيرا گيرد مى تعلّق مردم تک تک به خمس حالت اين در پردازد. مى استخراج به مردم از وکالت به دولت و بدانيم معادن صاحب را مردم ى همه اينکه يا (2

در حقيقت، مردم هستند که به استخراج دست زده اند و پرداخت خمس بر موکّل واجب مى گردد.
و گردد مى نائب مثل دولت اينکه يا است ولى خود يا کننده استخراج حالت اين در که است کرده معدن استخراج به اقدام مردم ولى عنوان به دولت اينکه يا (3

مردم، استخراج کننده ى حقيقى هستند در اين صورت نيز باز خمس بايد واجب باشد.
نصاب حدّ به معدن رسيدن از بعد زيرا شود مى معاف خمس از شده استخراج معادن کردن هديه يا کردن مصرف با دولت که گفت توان نمى ديگر سويى از

وجوب خمس قطعى مى گردد.
نظر حضرتعالى درباره ى اين مسأله ى مهم چيست؟

کرده استخراج شخص آن آنچه که شرطى به است، واجب آن در خمس شود، مى استخراج يکديگر با اشخاص مشارکت با يا خاصّى شخص توسّط که معادنى ج.
يا طال دينار بيست مقدار به تصفيه، و استخراج هاى هزينه کردن کم از بعد اند، کرده استخراج به اقدام يکديگر با مشارکت با که اشخاصى از يک هر سهم يا و
معادنى که درحالى شود آنها ملک شده، استخراج آنچه که است اين خمس وجوب شرايط از اين بر عالوه باشد. دو آن از يکى قيمت معادل يا نقره درهم دويست

جهت ملک بلکه نيست، اشخاص يا شخص خاصِّ ملک اينکه به نظر کند، مى استخراج دولت جايى(1)که نتيجه در و نيست دارا را خمس وجوب شرط لذا است
 براى وجوب خمس بر دولت و حکومت باقى نمى ماند و اين استثنايى بر وجوب خمس در معدن نيست.

.1. همان ملکيت حقوقى است که امثال دولت، مسجد يا حسينيه ها مالک چيزى مى شوند
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5. گنج پيدا شده

س158. نظر حضرتعالى درباره ى گنجى که افراد در زمينى که مالک آن هستند، پيدا مى کنند، چيست؟

ج. ميزان در اين گونه امور، مقرّرات نظام جمهورى اسالمى است.
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نکات و چکيده ى فصل دوم

ى ساالنه 1) درآمد اضافه بر هزينه

کااليى يا باشد شده انداز پس پول مانده باقى مقدار اين که کند نمى تفاوتى و شود پرداخت آن، خمس بايد بيايد اضافه درآمد از مقدارى خمسى سال سر اگر _
که مصرف نشده است.

در دريافت سالِ همان در اگر که شود مى محسوب آن دريافت سالِ درآمد جزو نباشد، دريافت قابل خمسى سال سر که کارى اضافه اجرت و معوّقه حقوق _
.مؤونه مصرف شود، خمس ندارد امّا اگر سرِ سالِ خمسى قابل دريافت باشد، پرداخت خمس آن واجب است، هرچند هنوز آن را نگرفته باشد

واجب است گرفته انجام کار آن، مقابل در که پرداخت پيش از مقدارى خمس کند دريافت پرداخت، پيش عنوان به را پولى خمسى سالِ سرِ رسيدنِ از قبل اگر _
.مى گردد

._ پرداخت خمس حقوق بازنشستگى و پولى که به خاطر مرخصّى استفاده نشده پرداخت مى شود اگر تا سر سال خمسى باقى بماند، واجب است

خمس مشمول بوده، گرفتن پس قابل خمسى سالِ سرِ اگر شود، مى داده فرد به آن دوبرابر بازنشستگى هنگام در و شده کم ماه به ماه فرد حقوق از که مبلغى _
خمسى ِسالِ سر فرارسيدن تا که صورتى در است نشده کسر او اجازه با و نيست استرداد قابل اگر و شود پرداخت آن خمس بايد دريافت از پس بالفاصله که است

.باقى بماند، خمس دارد

در و بفروشد خمسى سال از پس که باشد نيت اين به اگر حتّى برد نمى بين از را خمس وجوب سکّه يا کاال به خمسى سال سر در مانده باقى پول تبديل _
اين در که کند، تهيه را مايحتاج نتواند خمس پرداخت با و باشد آينده روز چند تا مؤونه در صَرف ى آستانه در اينکه مگر نمايد. خرج زندگى الزم هاى هزينه

.صورت خمس ندارد

._ اگر پولى را به کسى قرض دهد و بتواند سر سال خمسى پس بگيرد بايد خمس آن را بپردازد و اگر امکان ندارد هر وقت پس گرفت بايد خمس آن را بپردازد

._ به قرض يا وامى که انسان بگيرد و آن را خرج نکند خمس تعلّق نمى گرد مگر اينکه مقدارى از آن را پس داده باشد که بايد خمس آن مقدار را بپردازد

._ سپرده هاى بانکى اگر از درآمد ساالنه باشد خمس آن واجب است حتّى در صورتى که به عنوان قرض الحسنه پس انداز شده باشد

._ پولى که بانکها هنگام وام گرفتن، مسدود مى نمايند اگر از  درآمد باشد مورد خمس مى باشد و هنگام پس گرفتن بايد خمس آن پرداخت گردد

آن خمس بالفاصله موجر، از آن گرفتن از بعد که است واجب او بر باشد، کسب منفعت از اگر دهد، مى موجر به پيش) (پولِ رهن عنوان به مستأجر که پولى _
ى عهده بر پول اين خمس نمايد. پرداخت نياز رفع از پس مرجع وکيل از اجازه کسب با تواند مى دارد نياز منزل ى اجاره براى پول اين به اگر ولى بپردازد را

موجر که آن مال را به عنوان قرض مى گيرد، واجب نيست.

زمان تا و باشد سال درآمد از که صورتى در شود، هزينه خانه ساخت در شدن جمع از پس تا شود مى داده مسکن تعاونى شرکت به خانه ساخت براى که پولى _
مصرف آن در کارهاى عمرانى تحت مالکيت او باقى بماند، واجب است که خمس آن را بپردازد ولى اگر تحت مالکيت تعاونى قرار بگيرد خمس ندارد.

پرداخت وام اعضاء از يکى به قرعه قيد به ماه هر و نمايند پرداخت را مبلغى ماهانه صورت به موظفند اعضا از يک هر که خانگى الحسنه قرض صندوقهاى در _
مى شود، هر عضو موظّف به محاسبه ى جداگانه خمس خود است.

اگر و بپردازد را آن خمس بايد باشد، قبل سال درآمد به مربوط پول اين و گردد برمى که باشد او خود پول گيرد مى وام صورت به که پولى از مبلغى اگر بنابراين
مربوط به همين سال است، اگر تا سر سال باقى بماند خمسش واجب مى شود.

2) سرمايه

_ سرمايه هر آن چيزى است که با آن کسب درآمد مى شود. بنابراين پرداخت خمس موارد زير  واجب است:

1. سپرده ى بانکى.

2. پولى که براى مضاربه به کسى داده شود.

3. ماشينى که براى کار تهيه شده است مثل کاميون و اتوبوس و تاکسى.

4. ابزار و آالت کار و وسايل مورد نياز در محلّ تجارت مثل ميز و صندلى و ...
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5. واحد مسکونى و تجارى که براى اجاره دادن تهيه شده است.

6. زمينى که براى سرمايه گذارى و سود کردن کنار گذاشته شده است.

7. باغ يا زمينى که براى کشاورزى خريدارى شود.

8. هزينه اى که براى احياى زمين موات جهت امور اقتصادى مصرف مى شود.

9. اموالى که جهت فروش خريدارى مى کند.

دو نکته ى مهم:

الزم آن خمس باشد، آمده دست به آمد، خواهد دوم فصل در که خمس مستثنيات از که پولى با يا است شده داده آن خمس قبالً که پولى با باال موارد اگر .1
نيست.

تأمين اش اجتماعى جايگاه و عرفى شأن با مناسب را زندگى ى هزينه مانده، باقى مقدار با نتواند آن، خمس پرداخت با که باشد مقدارى به سرمايه اصل اگر .2
نمايد، خمس ندارد.

فروش سال درآمد جزو قيمت، افزايش و شود پرداخت خريد پول خمس بايد گردد تهيه نشده، پرداخت آن خمس که پولى با _ آخر مورد از غير _ باال موارد اگر _
خمسى سال سر آن قيمت افزايش شود مى خريدارى فروش جهت که اموالى ولى شود پرداخت آن خمس بايد بماند باقى سال سر تا اگر که شود مى محسوب

خمس دارد البتّه در صورتى که امکان فروش داشته و به جهت گرانتر شدن نفروخته باشد.

براى سال يک حدّاقل و دارند سال که کسانى براى خمسى سال پايان تا و گردد تهيه شخصى ى استفاده براى ساالنه درآمد محلّ از ديگرى چيز يا خانه اگر _
کسانى که سال خمسى نداشته اند استفاده گردد و بعد به خاطر نياز به مخارج زندگى اجاره داده شود، به آن خمس تعلّق نمى گيرد.

ى واسطه کردن، وزن نقل، و حمل انباردارى، هاى هزينه قبيل از کند مى مصرف آن غير و تجارى کارهاى از درآمد آوردن دست به براى سال درآمد از که را آنچه _
معامله و مانند آن، از درآمد همان سال استثنا مى شود و خمس ندارد.

ى همه که طورى به شده کم پول ارزش يعنى باشد تورّم از ناشى که قيمت افزايش از مقدارى همچنين ندارد خمس شده، پرداخته آن خمس که اى سرمايه _
اجناس با پول بيشتر معامله مى شوند، خمس ندارد.

_ سرمايه ى قرضى خمس ندارد.

3) مال مخلوط به حرام

کسى که مى داند مالى از حرام در اموالش وجود دارد چند گونه است:

خود اموال با حرام مال شدن مخلوط در شک اگر ولى بپردازد، را آن خمس است اين اموال کردن حالل راه که شناسد نمى را آن صاحب و آن دقيق مقدار .1
داشته باشد، چيزى بر عهده ى او نيست.

2. صاحبان اموال حرام، معلوم هستند که بايد رضايت آنان را جلب کند.

اين در و شود داده صدقه ، شرعى فقيرِ به صاحبانش طرف از بايد که داند مى را حرام مال مقدار ولى ندارد دسترسى آنها به يا و شناسد نمى را آن صاحبان اگر .3
زمينه بنابر احتياط از حاکم شرع  اجازه گرفته شود.

4) معدن

و کرده استخراج شخص آن آنچه که شرطى به است، واجب آن در خمس شود، مى استخراج يکديگر با اشخاص مشارکت با يا خاصّى شخص توسّط که معادنى
يا طال دينار بيست مقدار به تصفيه، و استخراج هاى هزينه کردن کم از بعد اند، کرده استخراج به اقدام يکديگر با مشارکت با که اشخاصى از يک هر سهم يا
معادنى بنابراين شود آنها ملک شده، استخراج آنچه که است اين خمس وجوب شرايط از اين بر عالوه باشد. دو آن از يکى قيمت معادل يا نقره درهم دويست

که دولت استخراج مى کند، نظر به اينکه ملک خاصِّ شخص يا اشخاص نيست شرط وجوب خمس را دارا نيست.

5) گنج

با توجّه به اينکه درباره ى پيدا کردن گنج قوانينى وجود دارد، ميزان در اينگونه امور، مقرّرات نظام جمهورى اسالمى است.
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1.مال به دست آمده از راه هبه (هديه)

حق همسر از حقوق

او و کنم مى پرداخت او به و دريافت همسر حق عنوان به را مبلغى بار يک مدّت هرچند و کنم مى دريافت را حقوقى ماه هر شدن بازنشسته از بعد بنده س159.
آن را در بانک نگه مى دارد. آيا به اين پول خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟

ج. حق همسر که از طرف اداره ى استخدامى مربوطه به او مى پردازند، يا همسر به او هديه مى کند خمس ندارد، اگرچه پس انداز کند و سال بر آن بگذرد.

عيدى

س160. رده و به طور رسمى به اسم او نموده است، با توجّه به اينکه آن فرد در قيد حيات است، مسأله ى خمس مکلّف مذکور چگونه است؟

او عرفى شأن با متناسب و سال همان در فرزندش به ملک آن بخشش و باشد سال درآمدهاى از کرده، صرف آن تعمير و اصالح و ملک خريد براى را آنچه اگر ج.
باشد، خمس ندارد.

هديه به همسر

مخارج يا و آينده در خانه خريد براى را مال آن وى داند مى آنکه با دهد، هديه همسرش به آن، بر سال گذشت از قبل را مالى انسان که است جايز آيا س161.
ضرورى، ذخيره خواهد کرد؟

و صورى بخشيدن اين و شماست مانند افراد و شما شأن مناسب عرفاً که باشد مقدارى به اگر ايد، بخشيده همسرتان به که مالى و است جايز کار اين ج.
ساختگى و به قصد فرار از خمس هم نباشد، خمس ندارد.

 

ى واحد مسکونى هبه

س162. به دخترم يک واحد مسکونى به عنوان هديه عروسى اش داده ام، آيا اين واحد مسکونى خمس دارد؟

واجب آن خمس دادن باشيد، بخشيده خمسى سال بين در و شود محسوب شما شأن مطابق عرفاً ايد، بخشيده دخترتان به که مسکونى واحد ى هبه اگر ج.
نيست.

عنوان شيربها به عروس داده شده کااليى که به

خمس مانند مى استفاده بدون سال يک از بيشتر که اجناس اين بر آيا بخرد جهيزيه عنوان به که کنند تعيين را اجناسى داماد براى شيربها عنوان به اگر س163.
تعلّق مى گيرد؟

ج. اگر اجناس مذکور را خريده و به عروس يا خانواده ى آنها تحويل داده است، خمس آن بر هيچ يک واجب نيست.

تعويض هديه با پول غيرمخمّس

فروشگاهها براى نقد پول عنوان به بُن و گيرد نمى تعلّق خمس هديه به که آنجا از دهند. مى هديه ما به کتاب بُن يا کاال بُن تعدادى اوقات بعضى س164.
و کردن گردان دست با يا کنم؟ انداز پس مخمّس پول عنوان به و کرده جا جابه ام جارى درآمد از آن معادل نقد پول با را ها بُن توانم مى آيا شود، مى محسوب

خريد و فروش صورى يا واقعى با فردى ديگر اين کار را انجام دهم؟

فروش پولِ به صورت اين در که شود فروخته ديگرى به مربوطه مقرّرات رعايت با واقعاً که صورتى در مگر شود نمى درآمد از خمس سقوط موجب مذکور عمل ج.
آن خمس تعلّق نمى گيرد.

کتاب هاى دانشجويان

صورتى در دارد؟ خمس آيا ندارد، هم درآمدى منبع و خرد مى دهد، مى دانشجويان به دانشگاه که وامى از يا خود پدر مال از دانشجو که هايى کتاب س165.
که بداند پدر خمس پول کتاب ها را نداده، آيا پرداخت خمس آن واجب است؟

و يا با پولى که پدر به او بخشيده، خريده شده است، خمس ندارد.  (1) ج. کتاب هايى که با پول وام
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پاداش

توجّه با است خواهشمند ام، گرديده بازنشسته اينک خدمت، ى سابقه عنوان به اسارت مدّت برابر دو احتساب به عنايت با هستم. آزادگان از اينجانب س166.
به مراتب فوق الذکر، بفرماييد به پاداش پايان خدمت من خمس چگونه تعلّق مى گيرد؟

ج. خمس تعلّق نمى گيرد.

خمس کارمندان عيدى اينکه به توجّه با است. مانده باقى سال سر تا آن از مقدارى که داده عيدى عنوان به را اجناسى خود کارمندان به عيد ايام در دولت س167.
در کمترى قيمت با بلکه نيست، آن دقيق معناى به هديه شود مى داده ما به آنچه لذا ايم، کرده پرداخت پول مقدارى اجناس اين برابر در ما چون ولى ندارد،
خمس و محاسبه آزاد بازار در آن واقعى قيمت بايد اينکه يا شود؟ داده بايد شده، پرداخت پول آن برابر در که کاال از مقدار آن خمس آيا است، شده داده عوض برابر

آن پرداخت شود؟ و يا چون عيدى است، هيچ گونه خمسى ندارد؟

کاالى از فلذا کنند، مى دريافت پول قسمتى برابر در و شود مى داده کارمند به مجّانى دولت سوى از واقع در اجناس از قسمتى اينکه به نظر مذکور فرض در ج.
باقى مانده به نسبت مقدارى که پول در برابر آن پرداخت نموده ايد، واجب است که خمس قيمت فعلى آن را بپردازيد.

 

حقوق جانبازان و آزادگان

س168. آيا به حقوق جانبازى خمس تعلّق مى گيرد؟ آنچه به همسر آنان پرداخت مى شود، چه حکمى دارد؟

(که باشد پرستارى کار قبال در اگر دهند مى ايشان همسر به پرستارى جهت که حقوقى و ندارد خمس کند مى هديه عزيز جانبازان به جانبازان بنياد که آنچه ج.
اگر پرستارى نکند نمى دهند) چنانچه از مخارج سال، اضافه آيد خمس دارد و در غير اين صورت خمس ندارد.

محسوب درآمد اگر خير؟ يا شود مى محسوب درآمد وجوه اين آيا است. داده را آن پول و کرده محاسبه را آزادگان اسارت دوران مرخصى مدّت دولت س169.
شود خمس به آن تعلّق مى گيرد يا نه؟

ج. در فرض سؤال خمس تعلّق نمى گيرد.

مال به آيا است، گشته انداز پس بانک در و شده پرداخت ماهيانه حقوق اسارت، مدّت طول در اسالمى جمهورى طرف از آنان مادر و پدر به که اسيرانى س170.
مزبور خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟

ج. پول مذکور خمس ندارد.

 

هاى شهداحقوق خانواده

س171. آيا مبالغى که بنياد شهيد به خانوادههاى شهدا مى پردازد، به مازاد از مخارج سال آن، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج. چيزى که بنياد شهيد به خانوادههاى عزيز شهدا هديه مى کند، خمس ندارد.

 

ى مسکنيارانه

س172. آيا يارانه ى مسکن که دولت به کارمندان خود مى دهد مشمول خمس مى شود؟

ج. اگر هديه است، خمس ندارد.

پرداخت يارانه عنوان به سال در را مبلغى متر) 75 (زير باشند کرده رعايت را مصرف الگوى و اند گرفته مسکن بانک از خانه خريد وام که کسانى به دولت س173.
مى کند. آيا به اين مبلغ خمس تعلّق مى گيرد يا نه؟

ج. خمس ندارد.

 

ى پرداخت شده توسّط ادارات کارانه

س174. در ادارات مبالغى تحت عنوان کارانه بنا به نظر مسئول، بعضاً آخر هر سالِ کارى پرداخت مى گردد، آيا شامل خمس مى شوند يا نه؟
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ج. اگر جزو حقوق باشد خمس دارد ولى اگر هديه باشد خمس ندارد.

عيدى

س175. آيا هبه و هديه ى عيد (عيدى) خمس دارد؟

ج. هبه و هديه خمس ندارد، هرچند احوط اين است که اگر از مخارج سال زياد بيايد، خمس آن پرداخت شود.

هاى بانکىجايزه

س176. آيا به جايزههايى که توسّط بانک ها و صندوق هاى قرض الحسنه به افراد پرداخت مى شود، خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟

ج. خمس در جايزهها و هديهها واجب نيست.

پول برگردانده شده از طرف دولت

برمى را ها هزينه از مقدارى درآمد کم افراد براى کودک مهد مورد در مثالً افراد، مالياتى ى اظهارنامه دريافت از پس ساله هر دولت کانادا، کشور در س177.
مهد مورد در (همواره برگرداند مادر به را آن از مقدارى دولت آينده سال نهايتاً و بدهد را پول اين گيرد مى تعلّق خمس آن به که مالى از پدر که صورتى در گرداند.

کودک پول به مادر برگردانده مى شود و نه پدر) آيا به اين پول خمس تعلّق مى گيرد؟

ج. اگر اوّل روى مبلغ معين قرارداد مى بندند و در آخرِ کار آنها خودشان از مال خود مى بخشند، خمس ندارد.

ى پول براى خرجى خانه هبه

رابطه در وقت هيچ چون بخشد، مى من به را پول واقع در دهد، مى قرار اختيارم در پول خانه و بچهها و خود خرجى براى همسرم که دارم خانه زنى من س178.
مورد (البتّه گردد مى تهيه منزل براى که وسايلى يا و شود مى خريدارى پول اين با که هايى لباس حال کند. نمى سؤالى آن کسرى و زيادى يا آن خرج ى نحوه با

نياز و در حدّ شأن است) اگر مدّتى بر آن بگذرد و استفاده نشود، مسأله ى خمس آن چگونه است؟ آيا من هم بايد سال خمسى جداگانه براى خود داشته باشم؟

ج. در فرض مرقوم لباس ها و وسايل خريدارى شده خمس ندارد و تعيين سال خمسى براى شما الزم نيست.

هزينه ى تحصيلى کمک

کمک از توجّهى قابل مبلغ نتيجه در و کنند مى جويى صرفه زندگى هاى هزينه در خود بينى پيش غيرقابل مشکالت حلّ براى دانشجويان از بسيارى س179.
آموزش وزارت که پولى در جويى صرفه طريق از مبلغ اين اينکه به توجّه با که است اين سؤال شود. مى جمع گردد، مى پرداخت آنها به که تحصيلى ى هزينه

عالى به آنها مى پردازد، جمع مى شود، آيا به آن خمس تعلّق مى گيرد؟

ج. کمک هزينه ى تحصيلى خمس ندارد.

1.  براى ديدن نکته ى تکميلى درباره ى وام به بخش دهم از همين فصل (دَين و مال قرضى) مراجعه نماييد.
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2. مهريه

س180. آيا به شيربها و مهريهى خانم ها خمس تعلّق مى گيرد؟

ج. مهريه خمس ندارد ؛ و شيربها اگر به عنوان هديه باشد، خمس ندارد.
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3. ارث

هاى به ارث رسيدهسکّه

س181. تعدادى سکّه ى نقره به من ارث رسيده آيا به اين سکّهها خمس يا زکات تعلّق مى گيرد يا نه؟

ج. مالى که به ارث مى رسد، خمس ندارد و سکّههاى مذکور چنانچه مسکوک به سکّه ى رايج معاملى نباشند و با آن معامله انجام نشود، زکات هم ندارند.

 (1) ى ميت شک در تعلّق خمس به ترکه

خمس که نموده قيد اش نامه وصيت در پدرم آنکه به توجّه با رسيده، ارث من به فوتش از بعد کرده من نام به حياتش زمان در پدرم را آن سند که زمينى س182.
اموالش داده شود آيا خمس آن بر من واجب است؟

زمان در چنانچه و آيد درمى ورثه ملک به زمين آن سپس و شود عمل وصيت به بايد اوّل کرده، وصيتى زمين اين خمس پرداخت خصوص در شما پدر اگر ج.
مانند ـ آن خمس ولى است درست هبه بوده، خمس متعلّق زمين که حالى در ايد، گرفته تحويل را آن هم شما و کرده تمليک شما به را مذکور زمين حيات،

پرداخت شود.  (2) ساير  بدهکارى هاى ميت ـ بايد قبل از تقسيم ماترک

افزايش قيمت زمينِ به ارث رسيده

حاضر حال در ولى نداشت، زيادى قيمت ارث، بابت او به انتقال يا هديه هنگام باغ آن است، شده منتقل پسرش به ارث يا بخشش طريق از پدرى باغ س183.
قيمت آن هنگام فروش با قيمت قبلى آن تفاوت زيادى کرده است، آيا به آن مقدار زيادى که بر اثر افزايش قيمت حاصل شده، خمس تعلّق مى گيرد؟

اين در که باشد قيمت شدن زياد و تجارت قصد به آن نگهدارى اينکه مگر باشد، يافته افزايش آنها قيمت هرچند ندارد، خمس آنها فروش پولِ و هبه و ارث ج.

پس از فروش بنا بر احتياط واجب متعلّق خمس است که اگر تا سر سال مصرف نشود خمس آن بايد پرداخت شود.  (3) صورت ارتفاع قيمت سوقيه اش

1. مالى که ميت از خود بر جاى مى گذارد.

2. مالى که ميت از خود بر جاى گذاشته است.

3. افزايش قيمت در بازار.
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4. مال به دست آمده از طريق وقف

س184. منافع و محصوالت زمين و اموال موقوفه، از جهت خمس و زکات چه حکمى دارد؟

خاص وقف چه و باشد عام وقف چه ندارد، خمس وقفى اشياى و ها مکان تمامى نماء(1)ج. و ثمره عام(2)باشد، وقف نماء به و ندارد خمس مطلقاً هم آن

عليه موقوفٌ توسّط گرفتن تحويل از واجد(3)قبل که صورتى در شده، دريافت که وقف نماء از آنچه زکات پرداخت دريافت، از بعد ولى گيرد، نمى تعلّق زکات ،
شرايط وجوب زکات باشد، واجب است ؛ و در نماء وقف خاص هم اگر سهم هر يک از موقوفٌ عليه به حدّ نصاب برسد، زکات واجب است.

س185. اجداد مادرى من اموال خود را وقف کرده اند و به من يک پولى از اين راه مى رسد. آيا بايد خمس اين پول را بدهم يا خير؟

ج. مالى که از طريق وقف به موقوف عليه مى رسد، مشمول وجوب خمس نيست، گرچه احوط است.

1. اگر حقّ بهره بردارى از مکان يا چيزى براى استفاده افراد خاصّى مثل فرزندان خود يا فاميلى خاص وقف شود به آن وقف خاص و اگر براى عموم مردم باشد به آن وقف عام گويند.

2. رشد و افزايش. نماء دو قسم دارد: نماء متّصل مثل چاق شدن گوسفند و نماء منفصل مثل برّه هايى که از گوسفندى به دنيا آمده باشد.

3. کسانى که يک چيزى براى استفاده آنها وقف شده باشد. موقوفٌ عليه در وقف خاص، افرادى خاص و در وقف عام، همه مردم هستند.
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 (1)5. مال به دست آمده از نفقه

انداز زن از مال نفقه پس

مبادا روز براى و برداشته تدريج به را پول از بخشى زن اگر بردار خودت ميخواهى چه هر بگويد و نکند معين را مقدارى زن ى نفقه براى شوهرى اگر س186.
کنار بگذارد آيا با فرا رسيدن سال خمسى به آن خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟

هاى پول از که کند مى وکيل را زن اگر و ندارد خمس بخشد، مى او به يا و دهد مى او واجب ى نفقه عنوان به شوهر دارد، برمى زن که را هايى پول اگر ج.
پرداختن شرايط، تحقّق با که بوده مرد اموال جزو آمده اضافه مقدار صورت اين در باشد، منزل خريد مسئول زن اصطالح، به و بردارد منزل مخارج براى موجود

خمس آن بر عهدهى مرد مى باشد.

مستمرّى به والدين

س187. مادرى هستم که خرج زندگى من را بچههايم مى دهند و سر سال خمسى، مقدارى زياد مى آيد. آيا به من خمس تعلّق مى گيرد؟

ج. در فرض سؤال خمس تعلّق نمى گيرد.

مستمرّى اوالد

خود اموال خمس دهنده نفقه که صورتى در خير؟ يا شود مى محسوب هديه کند، مى دريافت اقوام از يکى يا برادر يا پدر طرف از شخصى که اى نفقه آيا س188.
را نپردازد، آيا بر نفقه گيرنده پرداخت خمسِ آنچه که از او مى گيرد، واجب است؟

پرداخت گيرنده نفقه براى صورت هر در و ندارد را هديه حکم ندهد، هديه نيت به را پولى پدر اگر بنابراين است وابسته دهنده نيتِ به هديه و هبه عنوان تحقّق ج.
خمس آن واجب نيست.

.1. خرجى. پولى که براى ما يحتاج روزانه به کسى داده مى شود
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6. مال به دست آمده از راه بيمه

شده به بيمه مبالغ پرداخت

ذي گذار، (بيمه بدهد؟ را خمس اين بايد کسى چه چطور؟ حوادث و سوزى آتش ى بيمه مورد در گيرد؟ مى تعلّق انداز پس و عمر بيمههاى به خمس آيا س189.
نفع، بيمه شده، بيمه گر.) 

او ى مؤونه جزو باشد، پرداخت سالِ همان درآمد از اگر پردازد، مى گر بيمه به يکجا يا تدريج به بيمه حقّ عنوان به بيمه قرارداد طبق را آنچه گذار بيمه ج.
جزو نمايد مى دريافت شده آن به موکول خسارت پرداخت که شرطى حصول وقت در يا مدّت پايان در گر بيمه از که را آنچه و ندارد خمس و است محسوب
درآمد جزو دارد مى دريافت بيمه حقّ بابت گذاران بيمه از که را آنچه است، تجارت نوع يک او شغلِ که گر بيمه امّا و ندارد خمس و نيست محسوب کسب درآمد

ساالنه ى او محسوب است که در زائد بر مؤونه ى سالش خمس دارد.
گذاران بيمه از دريافتى مبالغ اصل از که است بيمه قرارداد ى مؤونه جزو نيز پردازد مى بيمه قرارداد طبق گذاران بيمه به سال طول در که هايى خسارت ضمناً و

بابت حق بيمه کسر مى شود و باقى مانده در سر سال جزو سود براى او محسوب مى شود که بايد خمس آن را بپردازد و بيمه گذار در اين باره تکليفى ندارد.

پول خسارت بيمه

س190. آيا به پولى که شرکت هاى بيمه بر اساس قرارداد براى جبران خسارت به بيمه شده پرداخت مى کنند، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج. پولى که شرکت هاى بيمه به فرد بيمه شده پرداخت مى کنند، خمس ندارد.

پول بيمه ى درمانى

عودت ايشان به را هزينه آن درصد 80 قبلى ى وعده طبق او کار محلّ و پردازد مى دانشگاه به را فرزندش تحصيل ى هزينه سال، بين درآمد از شخصى س191.
حال دهد، مى عودت ايشان به دارد که تعهّدى طبق را هزينه درصد 80 بيمه شرکت و کند مى پرداخت بيمارستان به را خود درمان ى هزينه فردى يا و دهد مى

اگر فرد مذکور پولى را که از محلّ کار يا بيمه دريافت نموده، مصرف نکرده باشد و سال خمسى او به پايان برسد آيا اين پول خمس دارد؟

ج. در فرض سؤال خمس دارد.
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 (1)7. ديه

خمس ديه

س192.آيا به ديه خمس تعلّق مى گيرد؟

ج. ديه خمس ندارد.

.1. مبلغى که در مقابل ضرر جانى به شخص متضرّر و يا ورثه ى او پرداخت مى شود
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8. اموال مخمّس

آن خمس که کااليى يا پول آن جاى به سال درآمد از مقدارى سال، پايان در است جايز آيا ام، کرده آن مصرف به اقدام که دارم مخمّسى کاالى يا پول س193.
پرداخت شده، استثنا شود؟

ج. چيزى از درآمد سال به جاى مال مخمّسى که مصرف شده، استثنا نمى شود.

آن جاى به و کرده مى مصرف را مخمّس گندم همان جديد، محصول برداشت هنگام و نموده پرداخت را آن خمس که بوده گندم مقدارى مالک شخصى س194.
در و گيرد؟ مى تعلّق خمس گذاشته، مى شده مصرف گندم جاى به که گندمى به آيا است، نموده عمل ترتيب همين به سال چندين و گذاشته مى جديد گندم

صورت تعلّق خمس، آيا همه ى آن خمس دارد؟

مؤونه مصرف جديد گندم از که را آنچه بنابراين کند. استثنا خمس از را جديد گندم از آن معادل تواند نمى کند، مصرف اگر پرداخته، را آن خمس که گندمى ج.
ى سال خود کرده، خمس ندارد و آنچه که از آن تا سر سال خمسى باقى مانده، خمس دارد.

خمس آن به و است من کار حاصل که دوّم حساب و گيرد نمى تعلّق خمس آن به که است هبه پول اوّل حساب دارم. هم از جدا بانکى حساب دو من س195
را مقدارى آن توانم مى آيا ام. کرده برداشت دوّم حساب از را پول اين که نيت اين به ام کرده خرج اشتباه به را اوّل حساب پول از قسمتى من گيرد. مى تعلّق

که از حساب دوّم (پول خمس نداده) خرج کرده ام به حساب اوّل (پول هبه) منتقل کنم. يعنى آيا به اين پول خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟

ج. مبلغ مذکور پس از خرج شدن، استثنا نمى شود.
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9. مال صرف شده در مؤونه

مالک عدم وجوب خمس در مؤونه

پيش آن از استفاده براى موردى هرچند است، کافى سال طى در آن به نياز اينکه يا است سال طول در آن از استفاده مؤونه در خمس وجوب عدم مالک آيا .196
نيايد؟

زندگى ى روزانه مصرفى احتياجات در معيار ولى است. آنها به نياز ماند، مى باقى استفاده، هنگام که چيزهايى از آن مانند و فرش و لباس امثال در مالک ج.
مانند برنج و روغن و غيره، مصرف است که هر چه از مصرف ساالنه ى آنها زياد بيايد، خمس دارد.

آن ساخت قدرت خمسى، سال طول در ولى باشد، داشته اوست ى عائله براى مسکن ساختمان جهت نياز مورد و او شأن مناسب که دوّمى زمين فردى اگر .197
را ندارد و يا در يک سال نمى تواند آن را تکميل کند، آيا پرداخت خمس آن بر او واجب است؟

مسکن، چند يا باشد مسکن يک يا و قطعه چند يا باشد قطعه يک اينکه بين فرقى دارد، نياز بدان مسکن ساخت براى که زمينى در خمس، وجوب عدم در ج.
وجود ندارد ؛ بلکه مالک آن است که متناسب با موقعيت اجتماعى و شأن عرفى وى باشد.

198- يک سرويس ظروف منزل وجود دارد، آيا استفاده از بعضى از آنها براى عدم تعلّق خمس به آن کافى است؟

ج. اگر آن لوازم منزل، متناسب با جايگاه اجتماعى و شأن عرفى فرد باشد و به آن نياز داشته باشد، خمس ندارد، هرچند در طول سال از آن استفاده نشود.

ى ساخته شده با پول غيرمخمّس خانه

قيمت اساس بر خمس آيا خمس، پرداخت وجوب فرض بر گيرد؟ مى تعلّق خمس شده، ساخته نشده، داده آن خمس که مالى با قبالً که اى خانه به آيا س199.
فعلى محاسبه مى شود يا قيمت زمان ساخت آن؟

پولى خمس است، شده ساخته گذشته، آن بر سال که درآمدى از اگر ولى ندارد، خمس است شده ساخته سکونت و زندگى براى سال بين درآمد از خانه اگر ج.
که در ساخت آن هزينه شده، بايد پرداخت شود.

کفن خريده شده

س200. کفنى را خريده و چندين سال مانده است، آيا پرداخت خمس آن واجب است يا اينکه فقط پرداخت خمس قيمت خريد آن واجب است؟

با واجب احتياط به پول ارزش تنزّل مورد در و ؛ بپردازد را کفن خريد پول خمس بايد وگرنه ندارد خمس ديگر باشد، مخمّس اگر خريده، کفن آن با که پولى ج.
وکيل مرجع مصالحه نمايد.

خرج کردن اموال براى فرار از خمس

يا مستحبّى حج يا برود زيارت مثالً هايش دارايى و اموال کردن خرج به کند شروع اش خمسى سال اتمام از قبل دادن خمس از فرار براى کسى اگر س201.
. آيا اين کار خمس را ساقط مى کند؟ کار او چه حکمى دارد؟..خريد وسايل منزل که نيازى به آنها ندارد يا تعويض خودرو و

ج. آنچه صَرف هزينه ى زندگى کرده ولو در فرض سؤال، خمس ندارد ولى اگر چيزى را که به آن نياز ندارد تهيه کند، وجوب خمس از او ساقط نمى شود.

محاسبه ى خمس لوازم منزل

س202. خمس لوازم منزل چگونه محاسبه مى شود؟

آنچه آنها، غير و روغن و برنج مانند روزمره مصرفى نيازهاى از ولى ندارد. خمس آن، غير و فرش مثل ماند مى باقى آن عين آنها از استفاده با که لوازمى ج.
اضافه بيايد و تا سر سال خمسى باقى بماند، خمس دارد.

س203. اگر فرش و ظرفها اتّفاقاً در طول سال مورد استفاده قرار نگيرد، ولى براى استفاده ى ميهمان به آنها نياز باشد، آيا خمس در آنها واجب است؟

ج. در فرض سؤال خمس واجب نيست.

دريافت خودرو بعد از سال خمسى

به خمسى آيا بگيريم، تحويل را خودرو خمسى سال از پس و بپردازيم را خودرو پول خمسى، سال رسيدن از قبل است، سال درآمد که پولى با چنانچه س204.
پول خودرو تعلّق مى گيرد؟
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ج. اگر خودرو مؤونه در حدّ شأن عرفى شما بوده و خريدارى گرديده و پول پرداختى به عنوان بخشى از ثمن (قيمت) است، خمس ندارد وگرنه خمس دارد.

پرداخت براى خريد خانهپول پيش

آن از قسمتى طرفى از و گذرد مى آن از سال يک اآلن و دهد تحويل من به مسکونى زمين آينده در تا نمودم پرداخت اى مؤسّسه به تومان صدهزار مبلغ س205.
پول مال خودم است و قسمت ديگر را قرض کرده و مقدارى از قرض را هم پرداخته ام، آيا به آن خمس تعلّق مى گيرد؟ مقدار آن چقدر است؟

کسب درآمد از اگر حتّى ندارد، خمس شده پرداخت مبلغ باشد، آن پول از مقدارى پرداخت پيش بر متوقّف نياز، مورد مسکن ساخت براى زمين گرفتن اگر ج.
شما باشد.

کتاب هاى شخصى

خمس است، نشده ارسال ها کتاب هنوز ولى شده، پرداخت آن تحويل از قبل تهران در کتاب المللى بين نمايشگاه از کتاب خريد براى که پولى به آيا س206.
تعلّق مى گيرد؟

ج. اگر کتاب هاى مزبور، مورد نياز و به مقدار متناسب با شأن عرفى شخص باشد، خمس ندارد.

اينکه يا شود مى دوره آن تمام خمس شدن ساقط باعث الشيعه) وسائل (مانند شده تشکيل جلد چندين از که کتابى ى دوره از جلد يک از استفاده آيا س207.
بايد از هر جلد کتاب يک صفحه خوانده شود؟

خمس بايد صورت اين غير در ندارد، خمس باشد، آن کامل ى دوره خريد بر متوقّف است احتياج آن به که جلدى خريد يا و باشد نياز مورد دوره آن مجموع اگر ج.
مجلّداتى که اآلن مورد نياز نيست، پرداخت شود و مجرّد خواندن يک صفحه از هر جلد کتاب، براى ساقط شدن خمس کافى نيست.

س208. آيا کتاب هاى درسى که طّالب براى سال هاى بعد مى خرند سر سال بايد تخميس شود؟

ج. اگر مورد نياز و مناسب شأن آنها باشد خمس ندارد.

شوهر براى همسرش مى خرد طاليى که

س209. آيا به طاليى که شوهر براى همسرش مى خرد، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج. اگر به مقدار متعارف و مناسب شأن او باشد، از مؤونه ى سال محسوب مى شود و خمس ندارد.

شده به کودک حکم مال بخشيده

س210. اگر مقدارى پول براى بچه کنار گذاشته شود و کّالً به عنوان هبه به او بخشيده شود آيا پول هبه شده خمس دارد يا نه؟

ج. اگر بخشش، صحيح انجام گرفته و به قصد فرار از خمس نبوده، متعلّق خمس نيست.

سوغات

سوغات بخواهيم که ديگر زمانى براى را آن و آيد نمى پيش آن مورد ولى کنيم مى تهيه سوغات جهت وسايل و لباس مقدارى زيارتى سفرهاى در گاهى س211.
دهيم نگه مى داريم. وضعيت خمس اين موارد چگونه است؟

پرداخت آن خمس بايد صورت اين غير در و ندارد خمس شود، داده سوغات اشخاص به خمسى، سال سر تا شود مى خريدارى درآمد با که مذکور وسايل اگر ج.
شود.

فرار از خمس با بخشش پول به همسر

س212. آيا اگر زن و شوهر پول خود را براى تهيه مسکن به هم ببخشند تا خمس به آن تعلّق نگيرد اشکال شرعى دارد؟ 

ج. فرار از خمس از طريق مذکور موجب سقوط تکليف نمى شود.
 

آن ى مانده باقى مقدار دريافت، از بعد اگر دارد؟ خمس گيرم، مى آن آخر در که را دهم ماه حقوق آيا است، سال هر از دهم ماه آخر من خمسى سال سر س213.
را (که طبق عادت، هر ماه پس انداز مى شود) به همسرم هديه کنم، آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

واجب سال آن ى مؤونه بر زائد مقدار خمس پرداخت است، دريافت قابل خمسى سال روز آخرين از قبل يا و کنيد مى دريافت خمسى سال از قبل که حقوقى ج.
است. امّا آنچه به همسر خود يا به ديگرى هديه مى نماييد، اگر صورى و به قصد فرار از خمس نباشد و به مقدار مناسب با شأن عرفى شما باشد، خمس ندارد.
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کنند، مى يکديگر به خود ى ساالنه سود کردن هديه به اقدام شان، خمسى سال رسيدن از قبل نگيرد، تعلّق آنها اموال به خمس اينکه براى شوهرى و زن س214.
اميدواريم حکم خمس آنها را بيان فرماييد.

ج. با اين گونه بخشش که صورى و براى فرار از خمس است، خمسِ واجب از آنان ساقط نمى شود.

واريز به حساب کودک جهت جهيزيه

براى که نيت اين به نمايم مى واريز حساب اين به کم مبلغى ماهيانه و نموده باز او براى بانک در حسابى اکنون هم از که دارم ساله 9 دخترى بنده س215.
تهيه ى جهيزيه از آن استفاده کنم آيا به اين وجه نيز خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟

ج. اگر واقعاً به او هبه کنند و مناسب شأن هبه کننده باشد، خمس ندارد، امّا اگر هبه نشده است و صِرفاً پس انداز به نام وى است خمس دارد.

مصرف جهيزيه در مورد ديگر

مى تعلّق خمس وسيله اين به آيا کرد؟ استفاده ديگرى مصرف براى سال چند از بعد است شده تهيه جهيزيه نيت به ابتدا که اى وسيله از توان مى آيا س216.
گيرد؟

ج. اگر در راه ديگر مصرف شود، حکم جهيزيه را ندارد.

جهيزيه در صورت تبديل به احسن

س217. کسى که جهاز را به تدريج خريده و اآلن از مد افتاده و قصد تبديل به احسن دارد آيا موقع فروش جهاز از مد افتاده خمس آن را بدهد يا خير؟

آن بر خمسى سال اينکه فرض (با کند هزينه خود زندگى در را آن پول يا و بخرد ديگرى چيز و بفروشد اگر ولى ندارد خمس کند، مى تبديل را همان اگر ج.
گذشته باشد) مشمول وجوب خمس است.

 

س218. اگر پدر دختر، جهيزيه را براى خودش برداشته و در زندگى مصرف کند و کاالى مرغوب ترى را براى دختر تهيه کند، چه حکمى دارد؟

ج. اگر به دختر بخشيده و تحويل او داده و حاال دختر پس بدهد، خمس ندارد وگرنه در فرض مرقوم خمس دارد.

پرداخت پول جهيزيه به دختر

س219. اگر پول جهيزيه را به خود دختر بدهيم تا بعداً با آن جهيزيه بخرد آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

ج. آنچه را که هديه کرده ايد اگر مناسب با شأن عرفى و قبل از فرا رسيدن سال خمسى باشد، خمس ندارد. 

ى بخشيده شده جهيزيه

س220. در صورتى که جهيزيه پس از گذشت چند سال از خريد آن به دختر تحويل نشده بلکه به فرد فقيرى بخشيده شود، آيا به آن خمس تعلّق مى گيرد؟

ج. در فرض مزبور خمس دارد.

ى پسر جهيزيه

لوازم آن ى تهيه به تدريج به و زمان مرور به و کنند خانه لوازم و اثاثيه تأمين و تهيه به اقدام داماد ى خانواده که باشد اين بر رسم اى منطقه در اگر س221.
بپردازند و سال بر آن بگذرد، چه حکمى دارد؟

ج. اگر تهيه ى اثاثيه و لوازم زندگى براى آينده، عرفاً جزء مؤونه محسوب شود، خمس ندارد.

آالت و کلکسيون زينت

س222. اگر فردى با توجّه به شأن خود هر ماه از درآمدش طال بخرد آيا اين طالها خمس دارد؟

ج. در فرض سؤال اگر طال براى زينت در حدّ شأن عرفى باشد، خمس ندارد.

داشته زينتى ى جنبه يا باشد قيمت گران اگر خصوصاً دارد، خمس ماهيها يا پرندگان آيا دارد ماهى آکواريوم يا دارد مى نگه پرنده منزل در که کسى س223.
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باشد؟

ج. اگر زايد بر مؤونه و شأن عرفى شخص باشد و از درآمد بين سال تهيه شده باشد، خمس دارد و در غير اين صورت خمس ندارد.

صدقات و حقوق شرعيه

خمس و شود مى محسوب سال ى مؤونه از آيا کند، مى انفاق و... سيل از ديدگان آسيب مدارس، به کمک مانند خيريه امور براى انسان که را مبالغى س224.
ندارد؟

ج. اين چنين انفاق ها از مخارج سال انفاق محسوب مى شود و خمس ندارد.

کسر ماليات از درآمد

شدم متوجّه کنم حساب را خود ى يکساله خمس خواستم مى که 83 سال در کردم. حساب را خود ى مغازه ى سرمايه ى يکساله خمس 82 سال در س225.
که بايستى ماليات سال 81 و 82 را پرداخت کنم.

سوال اين است که آيا در محاسبه ى خمس 83 مى توانم ماليات سال هاى 81 و 82 را از سرمايه کم کنم، با توجّه به اينکه جاهل به مسأله ى ماليات بودم؟

رسيدن از قبل را قبل هاى سال مالياتى بدهى اگر همچنين و دارد. خمس باشد مؤونه بر زائد اگر مانده باقى و شود مى کم سال همان درآمد از سال هر بدهى ج.
سال خمسى پرداخت نماييد از مؤونه ى شما محسوب مى شود.

فيش حج ميت

مبلغ اين است، نموده فوت خدا، ى خانه زيارت به تشرّف از قبل ولى کرده، واريز حج سازمان حساب به را مبلغى استحبابى حجّ به رفتن براى شخصى س226.
چه حکمى دارد؟ آيا مصرف کردن آن در نيابت از حجّ ميت واجب است؟ آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

بر حج اگر ميت و شود مى محسوب ميت ى ترکه از اش فعلى قيمت به نموده، دريافت کرده، واريز حج سازمان حساب به که مبلغى قبال در که حج فيش ج.
است واجب سؤال فرض در باشد، نشده پرداخت اگر مبلغ آن خمس و نيست واجب ميت براى نيابى حجّ در آن صرف نکرده، هم حج به وصيت و ندارد ذمّه

پرداخت شود.

خمس مخارج مهمانى

س227. اگر کسى مهمان است و کلّيه ى هزينه هايش توسّط ديگرى پرداخت مى شود، آيا ميزبان بايد خمس مخارج را بدهد؟

ج. هزينه هاى مذکور در حدّ متعارف مشمول خمس نمى باشد.

استفاده امالک کم

از پس که نيت اين به نموده خريدارى مشهد در آپارتمانى غيربانکى و بانکى وام از استفاده با بازنشستگى از قبل که ام بازنشسته کارمندى اينجانب س228.
اقساط صورت به هم آن زمينى قطعه همکاران از تعدادى اتّفاق به همچنين شوم، مند بهره السّالم) (عليه الحجج ثامن حضرت همجوارى توفيق از بازنشستگى
اقساط که نمود پرداخت اينجانب به مبلغى قانون، اساس بر محترم دولت بازنشستگى، از پس ايم. نموده خريدارى مسکونى کاربرى با شمال مّالکان از يکى از
مى آتى هاى سال تا تومان هزار 75 ماهيانه آپارتمان غيربانکى وام بابت ولى نمودم، پرداخت را شمال ملک ى فروشنده به بدهى تمامى و مشهد آپارتمان بانکى
در فقط و نشد حاصل مشهد در زندگى توفيق اوّالً اينکه به عنايت با هستم. مشغول ديگر جاى در دارم کارى توان هنوز چون بحمداهللا طرفى از بپردازم. بايست
ساخت توان و است باقى وضع همان به شرکا با تفکيک از پس شمال زمين قطعه ثانياً و نماييم مى استفاده آن از بستگان از برخى و خانواده و خود بار چند سال

و استفاده از آن را ندارم ؛
الف: آيا امالک اينجانب مشمول خمس مى باشد؟

ب: اگر چنين است آيا بايد به قيمت خريد محاسبه نمايم و يا قيمت روز؟

ج.
به شود نمى محسوب شما عرفى شأن مورد ديگر ملک و مشهد ساختمان اگر ولى ندارد خمس باشيد داشته خانه نيز مشهد در دارد اقتضا شما شأن اگر الف:

مقدارى از پول آنها که از درآمد پرداخت کرده ايد، خمس تعلّق گرفته است.
فروش صورت در و دارد خمس خريد قيمت به ايد، نفروخته تا خمس تعلّق فرض بر باشد نشده خريدارى بردن سود و قيمت ترقّى براى اگر سؤال فرض در ب:

تفاوت قيمت خريد و فروش، جزو درآمد سال فروش محسوب مى شود که اگر تا سر سال خمسى صرف در مؤونه نشود، متعلّق خمس است.

زمين يا باغ تفريحى

در خير؟ يا شود مى خمس مشمول آيا نمودم. خريدارى (کشاورزى) زمينى قطعه خانواده تفريحى و مادّى نياز تأمين و خانواده ى استفاده قصد به س229.
طريق از ملک اين پول از بخشى ضمناً گيرد؟ مى تعلّق خمس نيز درختکارى، و حصارکشى مثل شده، زمين آن براى که هايى هزينه به آيا خمس، تعلّق صورت
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وام و مابقى از درآمد سال، قبل از سال خمسى، تأمين و پرداخت شده است.

ج. اگر مورد نياز شما بوده - ولو براى استراحت و تفريح-  و از درآمد سال تهيه کرده ايد، خمس ندارد.

 

در و شد خواهد خمس شامل آيا خمسى سال رسيدن صورت در ام، نشده آن ساخت به موفّق تاکنون که ام نموده خريدارى باغ ساخت قصد به را زمينى س230.
صورت مثبت بودن پاسخ، خمس آن چگونه محاسبه خواهد شد؟

شما عرفى موقعيت و شأن بر مازاد و ايد کرده تهيه استراحت براى محلّى عنوان به و شخصى نياز جهت باغ احداث براى سال بين درآمد از را مذکور زمين اگر ج.
نباشد، خمس ندارد.

ى ملحق به منزل مغازه

س231. زمانى که کسى منزلى بگيرد که آن منزل يک مغازه داخل کوچه داشته باشد و هدف خريد منزل باشد در مورد آن مغازه خمس تعلّق مى گيرد يا نه؟

مى منزل به ملحق بلکه ندارد مستقلّى حکم مغازه آن شود، مى محسوب منزل جزو و کند نمى درآمد کسب آن از هم فعالً و نخريده کسب قصد به را مغازه اگر ج.
باشد.

زمين براى ساخت مسکن

آن بر سال نداشته، ساخت براى کافى پول چون ولى بسازد، خودش براى اى خانه آن در تا خريده زمينى لذا ندارد، سکونت براى ملکى ى خانه شخصى س232.
گذشته و آن را به فروش هم نرسانده است، آيا خمس آن واجب است؟ بر فرض وجوب، آيا خمس پول خريد را بايد بپردازد يا قيمت فعلى زمين را؟

ج. اگر زمين را از منفعت کسب سال، براى ساخت مسکن مورد نياز خريده باشد، خمس ندارد.

 

مصرف ساختمان مصالح در آنچه خمس آيا برسد، خمسى سال آن، اتمام از قبل ولى کند، خانه ساختن به شروع شخص آن اگر قبلى، سؤال فرض در س233.
کرده، واجب است؟

ج. در فرض سؤال، خمس ندارد.

ى فرزندان خانه براى آينده

تا آن به نياز عدم وجود با آيا کند، دوّم ى طبقه ساختن به اقدام کند، مى زندگى اوّل ى طبقه در خودش اينکه با فرزندانش، ى آينده براى شخصى اگر س234.
چند سال ديگر، پرداخت خمس آنچه در آن خرج کرده، واجب است؟

ندارد خمس است، رسانده مصرف به آنچه شود، محسوب وى عرفى شأن با مناسب مخارج از حاضر حال در فرزندانش ى آينده براى دوّم ى طبقه ساختن اگر ج.
و در صورتى که اين چنين نباشد و در حال حاضر نه خودش و نه فرزندانش به آن نياز ندارند، پرداخت خمس آن واجب است.

 

يک که است زمينى قطعه مالک ولى ندارد، سکونت براى اى خانه که شخصى پس ندارد، خمس شود، مى محسوب سال مخارج از آنچه فرماييد مى شما س235.
سال يا بيشتر بر آن گذشته و او نمى تواند آن را بسازد، پس چرا اين از مخارج او محسوب نمى شود؟ اميدواريم توضيح بفرماييد.

ج. اگر زمين را براى ساخت مسکن مورد نياز در آن، از درآمد بين سال خريده باشد، جزء مخارج کنونى وى محسوب مى شود و خمس آن واجب نيست.

داروهاى اضافى

س236. داروهايى که از درآمد وسط سال خريده شده و تا سر سال خمسى باقى بماند، خمس به آن تعلّق مى گيرد يا خير؟

ج. اگر خريد داروها جهت استفاده از آن در مواقع نياز باشد و در معرض احتياج هم باشد، خمس ندارد.

ى شخصى ماشين جهت استفاده

آيا است، نموده آمده، دست به سال وسط در که سودى و غيرمخمّس مال با ماشينى خريد به اقدام اش خانواده نيازهاى رفع و آسايش براى شخصى س237.
پرداخت خمس آن بر او واجب است؟ در صورتى که ماشين را براى انجام امور مربوط به کارش خريده باشد، چه حکمى دارد؟

مناسب احتياجات جزء و زندگى نيازهاى رفع براى اگر ولى دارد، خمس وجوب در را کار ابزار حکم باشد، او کسب و کار به مربوط امور انجام براى اگر ماشين ج.
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با شأن عرفى او باشد، خمس ندارد. البتّه اگر بر پول خريد آن، سال خمسى گذشته، بايد خمس آن پرداخت شود.

شده براى آينده وسايل خريدارى

به شروع اکنون از من اگر که کنم سؤال خواستم مى کنم تهيه زندگى وسايل ام آينده زندگى براى خواهم مى و دارم ازدواج قصد و هستم دانشجو من س238.
تهيه ى وسايل کنم در صورتى که يک سال از خريد آن بگذرد و استفاده نکرده باشم آيا بايد براى آن خمس بدهم؟

ج. اگر تهيه ى لوازم زندگى براى آينده، عرفاً جزو مؤونه ى شما محسوب مى شود و تهيه ى يکباره ى وسايل در آينده، براى شما مقدور نيست، خمس ندارد.

 

توجّه با ماست، نياز مورد ازدواج از پس يعنى آينده در لوازم اين شود، مى فروخته ما به بازار قيمت از کمتر قيمتى به يخچال مثل منزل لوازم گاهى س239.
به اينکه بعد از ازدواج بايد آنها را به چند برابر قيمت فعلى تهيه کنيم، آيا به آنها که در حال حاضر بدون استفاده در خانه مانده است، خمس تعلّق مى گيرد؟

خمسى سال سر در را آن خريد قيمت خمس بايد نبوده، شما نياز مورد خريد سال در و ايد خريده آينده در استفاده براى سال کسب منفعت با را آنها اگر ج.
به هم آن مقدار و باشيد احتياج زمان براى آن نگهدارى و تدريجى ى تهيه از ناگزير نياز، هنگام آن ى يکباره ى تهيه از توانايى عدم علّت به آنکه مگر بپردازيد،

اندازه ى شأن عرفى شما باشد که در اين صورت جزء مؤونه محسوب مى شود و خمس ندارد.

شده براى يک سال مايحتاج خريدارى

لباسهاى خصوصاً - کنيم مى خريدارى آنجا از را مان سال يک مايحتاج است مناسب آن قيمت چون و شود مى تشکيل نمايشگاهى اسفندماه در سال هر س240.
زمستانه و تابستانه ى بچه ها را-. آيا به اينها خمس تعلّق مى گيرد؟

ج. اگر در وقت خريد، لباسهاى مذکور مورد نياز و در حدّ شأن خانواده باشد، خمس ندارد.

 

داده شده منزل اجاره 

ديگرى آپارتمانى منزل يک متعدّد وامهاى و تدريجى پرداخت با کارم محلّ مسکن تعاونى طريق از سپس بودم کوچک مسکونى واحد يک داراى اينجانب س241.
احداث کردم. بعد از آن، منزل قبلى را اجاره داده و از کرايه ى آن اقساط منزل جديد را پرداخت نمودم، آيا به اين دو واحد مسکونى خمس تعلّق مى گيرد؟

مورد مسکونى منزل فعالً که دوّم منزل و ؛ ندارد خمس ايد، داشته سکونت آن در خمسى سال پايان تا حداقل و شده تهيه سال بين درآمد از اگر قبلى منزل ج.
نياز شما محسوب مى شود نيز خمس ندارد.

ى در معرض استفاده وسيله

س242. آيا اگر وسيله اى در معرض استفاده باشد ولى تا يک سال از آن استفاده نشود به آن خمس تعلّق مى گيرد؟

ج. اگر مورد نيازتان بوده و از درآمد سال پولش را داده ايد، خمس ندارد اگرچه استفاده نکرده باشيد.

التحرير لوازم

س243. آيا به لوازم التحرير خمس تعلّق مى گيرد؟

و باشد آمده اضافه سال مصرف از که مصرفى التحرير لوازم مگر ندارد. خمس باشد، شده تهيه سال بين درآمد از و باشد عرفى- شأن حد در - نياز مورد اگر ج.

داشته باشد که خمس آن بايد پرداخت شود.  (1) عرفاً ماليت

ى موادّ مصرفى باقى مانده

س244. حکم قلم، خودکار، لوازم آرايش زنانه، عطر و ادکلن که قسمتى از آن استفاده شده و قسمتى از آن باقى مانده و بر آن سال گذشته، چيست؟

ج. اگر از درآمدِ بين سال تهيه شده و مقدار باقى مانده عرفاً ماليت داشته باشد، مشمول وجوب خمس است.

کارت پول واريزشده براى سيم

واريزى وجه به آيا ام، نگرفته تحويل را کارت سيم فعالً و است نزديک نيز بنده مالى سال و ام نموده واريز پول همراه تلفن کارت سيم خريد براى بنده س245.
خمس تعلّق مى گيرد يا نه؟
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ج. اگر از درآمد بين سال واريز شده و مبلغ مزبور به عنوان خريد به کار رفته (نه به عنوان سرمايه گذارى) و مورد نياز و مطابق با شأن عرفى باشد، خمس ندارد.

 

س246. به اعتبار باقى مانده ى کارتهاى تلفن و شارژ موبايل اعتبارى خمس تعلّق مى گيرد؟

ج. شارژ موبايل را اگر با درآمد بين سال پرداخته است، اعتبار باقى مانده در کارت، سر سال خمسى، خمس دارد.

 

آنها  (2) حيوانات اهلى و نماء

منفصل منافع از اينکه تا هستند آنها مانند و گوسفند و گاو همچون حيواناتى از نگهدارى به محتاج معاش امرار براى کشاورز افراد س247.
[3]

ى مؤونه در آنها
 زندگى خود استفاده نمايند. آيا به اين حيوانات و نماءات منفصل آن خمس تعلّق مى گيرد؟

مصرف خمسى سال سر تا که و...) پشم و روغن قبيل (از منفصل نماءات به ولى ندارد خمس باشند نياز مورد و نبوده شأن بر زائد چنانچه حيوانات آن خود ج.
نشده خمس تعلّق مى گيرد.

فروش مؤونه

اين اگر و دارد؟ حکمى چه برسد، فرا اش خمسى سال سپس و بگذارد بانک در آن سود از استفاده براى را آن پول و فروخته را خود ى خانه شخصى اگر س248.
پول را براى خريد خانه، پس انداز نمايد، چه حکمى دارد؟

هر در آن فروش پول باشد، فروخته را آن خمسى سال از بعد و خريده يا ساخته ساالنه، مخارج حساب به و سکونت براى شغلى ى ساالنه درآمد از را خانه اگر ج.
صورت خمس ندارد.

ى تهيه شده از مال غيرمخمّس فروش مؤونه

فوراً آنها خمس بايد فروش از پس آيا شود، فروخته است، نشده داده آن خمس که فرش موتور، ماشين، مانند زندگى نياز مورد چيزهاى و وسايل اگر س249.
پرداخت شود؟

؛ ندارد خمس آن فروش پول است، رفته فروش به بعد سال در و است کرده تهيه را آن سال، بين درآمد از و بوده زندگى احتياجات جزو اگر شده ذکر وسايل ج.
سال حساب اگر و نفروشد را وسايل آن هرچند بدهد، را آنها خريد پول خمس بايد کرده، تهيه خمس اداى بدون گذشته آن بر سال که پولى با را وسايل اگر ولى
مصالحه ما نمايندگان از يکى با بايد آنها خريد پول مورد در نه يا گذشته آن بر خمسى سال آيا مايحتاج، خريد در پول صرف هنگام به که داند نمى و نداشته

نمايد.

فروش ماشين

س250. چند سال پيش ماشينى خريدم که در حال حاضر فروش آن به چندين برابر قيمت ممکن است، با توجّه به اينکه پول خريد آن، مخمّس نبوده است و در
صورت فروش و گرفتن قيمت فعلى آن، مى خواهم خانه اى براى سکونت بخرم، آيا بمجرّد دريافت پول، همه ى آن خمس دارد يا فقط به پولى که با آن ماشين

را خريده ام، خمس تعلّق مى گيرد و مقدار باقى مانده که همان مقدار افزايش قيمت ماشين است، جزء درآمد سال فروش ماشين محسوب مى شود که اگر تا
پايان سال فروش در مخارج زندگى مصرف نشود، خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

را ماشين اگر ولى ندارد. خمس آن فروش پول باشيد، خريده زندگى شخصى ى استفاده جهت سال بين درآمد از را آن و باشد شما ى مؤونه جزء ماشين اگر ج.
ترقّى و است شرع حاکم با مصالحه احوط پول ارزش تنزّل مورد در البتّه است، واجب ايد، کرده صرف آن خريد براى که مالى خمس ايد، خريده کردن کار براى

قيمت، سود سال فروش محسوب مى شود.

عدم استفاده از پول فروش مؤونه

خرج سال چند مدّت به حاصل پول اگر ندارد، خمس شود فروخته خمسى سال از بعد اوست شأن در که همسر طالى يا خانه وسايل اگر اينکه به توجّه با س251.
نشود آيا باز هم خمس ندارد؟

ج. خمس ندارد.

اى که تبديل به سرمايه شده مؤونه

س252. اگر مؤونه مثل خانه، بعد از سال خمسى تبديل به سرمايه شود خمس دارد يا نه؟
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ج. در فرض مذکور خمس ندارد.

زمين فروخته شده

را آن نتوانستم اگر و کنم زندگى و بسازم اى خانه زمين، آن در توانستم اگر که کردم خريدارى نيت اين به را زمينى قطعه مخمّس، پول با اينجانب س253.
اين پول به آيا خريدم. اى خانه خود ى اندوخته از مقدارى ى اضافه با بالفاصله و فروختم را آن کرد، ترقّى زمين که سال چند از بعد بخرم. اى خانه و بفروشم

خانه خمس تعلّق مى گيرد؟

آن بر سال و بوده سال درآمد از که صورتى در بوديد کرده انداز پس که مبلغى به مگر گيرد نمى تعلّق خمس خانه اين به سؤال، در شده نوشته مرقوم فرض در ج.
گذشته و خمس آن پرداخت نشده باشد.

کتاب هاى شخصى

مى احتمال ولى کند، نمى استفاده آن از که است سال چند فعالً و نموده مى استفاده ها کتاب آن از مدّتى که است شخصى اى کتابخانه داراى شخصى س254.
خريده خودش اينکه بين فرقى خمس، تعلّق در آيا و گيرد؟ مى تعلّق خمس آن به کند، نمى استفاده ها کتاب از که مدّتى در آيا ببرد، بهره آن از آينده در که دهد

باشد يا پدرش، وجود دارد؟

از اوّل سال از پس اگر حتّى ندارد، خمس باشد، او عرفى شأن مناسب هم آن مقدار و بوده مطالعه و مراجعه براى او نياز مورد آن خريد زمان در ها کتاب اگر ج.
آن استفاده نکند. همچنين اگر کتاب ها به او ارث رسيده و يا از طرف پدر و مادر و يا ديگران به او هديه شده باشد، خمس به آن تعلّق نمى گيرد.

ى منزل اختصاص يافته براى فرزندان اجاره

خمس ى محاسبه است. مستأجر دست در اکنون امّا ايم، نهاده بنا فرزندانمان سکونت جهت آپارتمان واحد دو مان مسکونى ى خانه باالى ى طبقه در س255.
اين واحدها چگونه است؟

حال در و نباشد اينچنين که صورتى در و ندارد خمس شود، محسوب شما عرفى شأن با مناسبِ مخارجِ از حاضر حال در فرزندان براى دوّم ى طبقه ساختن اگر ج.
حاضر هم نه خود شما و نه فرزندان شما به آن نياز نداريد، پرداخت خمس آن واجب است ؛ و محاسبه ى آن به قيمت تمام شده کفايت مى کند.

وسيله ى کنار گذاشته شده

شده گذاشته کنار فرش تخته اين بر خمس آيا شد. گذاشته کنار قبلى فرش و گرفتم منزل براى جديد فرش تخته يک خمسى سال سر از پيش روز چند س256
تعلّق مى گيرد يا خير؟

ج. اگر فرش جديد مورد نياز شما بوده، خمس ندارد و همچنين بر فرشى که از سال قبل مورد استفاده بوده و اکنون کنار گذاشته ايد، خمس تعلّق نمى گيرد. 

1.  يعنى قابليت خريد و فروش را داشته باشد.

2.  رشد و افزايش

3. سودها و افزايش هايى که از بدن حيوان جدا مى شود مثل بچه هاى حيوانات يا پشم و شير آنها.
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10. دَين و مال قرضى

الحسنه دريافت قرض

قسط ماه هر شوم، وام آن از استفاده به موفّق آنکه بدون و کردم واريز ام بانکى حساب به سال يک مدّت به را آن و گرفته وام بانک از پيش، سال چند س257.
آن را مى پردازم، آيا به اين وام، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج. خمس آن مقدار از وام مزبور که اقساط آن را تا سر سال خمسى از منفعت کسب خود پرداخت کرده ايد، واجب است.

مدّت وام طوالنى

خمس موضوع با رابطه در مرا خواهشمندم کشيد، خواهد طول سال دوازده تا بدهکارى اين و هستم بدهکار منزل ساختمان خاطر به مبالغى اينجانب س258.
راهنمايى فرماييد که آيا اين بدهى از درآمد سال استثنا مى شود؟

آن درآمد از پرداخت، عدم صورت در ولى نمود، پرداخت کسب درآمد از توان مى هرچند بوده قبل سال به مربوط که را آن مانند و مسکن ساخت بدهى اقساط ج.
سال استثنا نمى شود، بلکه به باقى مانده ى درآمد، سر سال خمسى، خمس تعلّق مى گيرد.

اقساط پرداختى وام مسکن

پاداش بابت آن قيمت از نيمى که ام نموده خريدارى آپارتمان واحد يک پيش سال چند هستم. پرورش و آموزش ى بازنشسته معلّم خانم اينجانب س259.
اينجانب هدف نمايم. پرداخت را آن قسط ماهيانه سال 10 مدّت به بايد که ام گرفته وام بانک از هم نيمى و شود نمى آن شامل خمس که باشد مى بازنشستگى
اگر و خير؟ يا گيرد مى تعلّق خمس اقساط، اين به آيا است. ساکن آن در فرزندم هم اکنون هم و باشد مى فرزندانم به واگذارى آپارتمان، واحد اين خريد از

تعلّق مى گيرد، هر ماه بايد پرداخت شود يا يکباره؟

نکرده واگذار فرزندان به را ساختمان اگر ولى ندارد خمس آپارتمانى واحد آن خريد وامِ بابت پرداختى اقساط ايد، بخشيده فرزندانتان به را آپارتمانى واحد اگر ج.
ايد و مؤونه ى شما هم به حساب نمى آيد اقساط پرداختى وام آن در هر سال، سر سال خمسى، خمس دارد.

ى شخص بدهکار سود سرمايه

صورت بدين اش شخصى وضع کند. مى دريافت درآمدى ماهانه و کرده ايجاد شغلى مرکز يک کرده، پرداخت را آن خمس که اى سرمايه با شخصى س260.
درآمد به آيا دهد، مى هم بالعوض مالى کمک ديگران به و ندارد مستقل ى خانه و دارد طلبى ديگران از هم و است بدهکار ديگران به خودش هم که است

ماهانه اش خمس تعلّق مى گيرد؟

اضافه خمسى سال سر صدقات، و خيرات در صَرف و زندگى الزم هاى هزينه در صَرف از پس چنانچه شود مى حاصل او مخمّس ى سرمايه از که سودى ج.
درآمد از باشد سال همان در زندگى لوازم خريد با رابطه در يا کسب با رابطه در اگر دارد که بدهکاريهايى ؛ دارد خمس شده انداز پس مقدار شود، انداز پس و بيايد
وصول سال درآمد جزء است کاال نسيه فروش از ناشى اگر دارد مردم از که طلبهايى و کند کسر تواند نمى باشد قبل هاى سال به مربوط اگر و شود مى کسر او

محسوب مى شود.

دار با خودروى اقساطى خمس تاکسى 

5 مثالً وام با که را تاکسى آيا و چيست خمسى سال نداشتن صورت در يا خمسى سال در وى تکليف است، دارى تاکسى وى شغل که کسى بفرماييد س261.
ميليونى خريده مشمول آن مى گردد؟

درآمد اگر طور همين و است واجب شده پرداخت که اقساط از مقدار آن خمس دادن وگرنه ندارد، خمس شود، نمى اداره او زندگى آن، خمس پرداخت با اگر ج.
او از سال خمسى اضافه آمد و چيزى پس انداز کرد، خمس دارد.

خريد امتياز مسکن با قرض

ميليون 2 مبلغ که ام نموده خريدارى تومان هزار 200 و ميليون 4 قيمت به باشد مى تعاونى عضو که شخصى از را زمينى واگذارى امتياز اينجانب س262.
تومان آن را قرض کرده و پرداخت نموده ام. با توجّه به اينکه بنده هنوز زمينى دريافت نکرده و سال خمسى نيز فرا رسيده است آيا به آن خمس تعلّق مى گيرد؟

ج. در فرض سؤال اگر براى ساخت مسکن مورد نياز تهيه شده، متعلّق خمس نيست و پولى هم که قرض کرده ايد، خمس ندارد.

قرض در ازاى اجاره

بدهکارى علّت به و است داده ديگرى شخص به را پايين ى طبقه و دارد سکونت باال ى طبقه در خودش و است اى طبقه دو ساختمان مالک شخصى س263.
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مبلغى از او قرض گرفته بدون اينکه اجاره اى بگيرد، آيا به اين مبلغ خمس تعلّق مى گيرد؟

خمس است، گرفته قرض که مالى حال هر به و ندارد شرعى وجه است، گرفته قرض او از مالى اينکه خاطر به کسى به خانه از مجّانى ى استفاده واگذارى ج.
ندارد.

پول قرضى براى حج

س264. آيا قرضى که براى حج تمتّع گرفته مى شود بايد خمس آن داده شده باشد و بعد از پرداخت خمس، باقى مانده ى آن براى مخارج حج پرداخت شود؟

مؤونه در صَرف مال آن و باشد شده پرداخت خمسى سال سر تا که آن اقساط از مقدار آن مگر ندارد، خمس شود مى گرفته قرض که مالى سؤال فرض در ج.
نشده باشد.

قرض براى خريد خانه

زمين واگذارى براى تصميمى تاکنون ولى کردم، پرداخت مسکن تأمين اميد به زمينى گرفتن جهت مسکن بنياد به را مبلغى سال پنج خالل در من س265.
فرش فروش از هم را قسمتى و ام گرفته قرض را آن از قسمتى اينکه به توجّه با بگيرم، پس باز مسکن بنياد از را مبالغ آن دارم، تصميم لذا است، نشده گرفته
يا (زمين مسکن ى تهيه براى فقط را آن و بگيرم پس را مزبور مبلغ بتوانم اگر ام. کرده تهيه است، معلّم که همسرم حقوق از هم را آن ى مانده باقى و ام خانه

خانه) مصرف کنم، آيا به آن خمس تعلّق مى گيرد؟ و چه مقدار؟

ج. در فرض مرقوم که پول از راه هديه يا قرض يا فروش لوازم زندگى تهيه شده، خمس آن واجب نيست.

وجوب پرداخت خمس براى بدهکار

س266. کسانى که قرض دارند آيا پرداخت خمس بر آنها واجب است؟

ج. در صورت وجود شرايط واجب شدن خمس، داشتن هر قرضى مانع از تعلّق خمس نيست.

کسر اقساط ماهيانه از درآمد سال

خمس سپس و کسر ام سرمايه از را خود بدهى مبلغ توانم مى آيا است رسيده فرا خمسى سال که حال ام خريده اقساط صورت به خودرو يک اينجانب س267.
آن را محاسبه کنم؟ الزم به ذکر است که اقساط آن بيش از يک سال است.

ج. اقساطى را که تا سر سال خمسى پرداخت مى شود مى توان از درآمد همان سال کسر نمود.

دار به عنوان بدهى احتساب چک مدّت

سال سررسيد موقع آيا ام. کرده پرداخت ماهه شش و چهار چک فقره دو طى را مبلغ و گرفته مهلت او، ى شهريه پرداخت بابت فرزندم نام ثبت هنگام س268.
مالى، اين مبلغ جزو بدهى منظور مى شود يا پرداخت آن را بايد از محل درآمد سال بعد تأمين کرد؟

ج. در فرض سؤال جزو مؤونه ى سال بعد محسوب مى شود، مگر اينکه قبل از پايان سال خمسى پرداخت کنيد.

عنوان بدهى احتساب مهريه به

س269. آيا مهريه ى زن که هر آن امکان مطالبه را دارد در سر سال خمسى براى مرد جزو بدهى حساب مى شود؟

ج. مهريه را مى توان از درآمد کسب پرداخت نمود ولى در صورت عدم پرداخت، از درآمد آن سال استثنا نمى شود و تمام درآمد باقى مانده متعلّق خمس است.

کارمندان داراى بدهى نقدى و قسطي

س270. آيا بر کارمندانى که گاهى مقدارى مال از مخارج ساالنه ى آنها زياد مى آيد، با توجّه به اينکه بدهى هاى نقدى و قسطى دارند، خمس واجب است؟

از را خود دَين بخواهد که صورتى در باشد، نسيه صورت به سال مايحتاج از بعضى خريد يا سال همان مخارج براى سال طول در کردن قرض اثر بر بدهى اگر ج.
منافع همان سال ادا نمايد، مقدار دَين از باقى مانده ى درآمد آن سال استثنا مى شود و در غير اين صورت، تمام درآمد باقى مانده که مصرف نشده خمس دارد.

کسر پول، بابت بدهى

ادا را خود قرض توانم مى آن با که ساالنه درآمد از مقدارى و نکند مطالبه را خود قرض طلبکار و برسد سال سر اگر بدهکارم، پول مبلغى شخصى به من س271.
کنم، نزد من موجود باشد، آيا اين بدهى از درآمد ساالنه استثنا مى شود يا خير؟

اگر باشد درآمد سال همان زندگى ى ساالنه مخارج تأمين خاطر به اگر خانگى، لوازم ى نسيه خريد اثر بر يا و باشد گرفتن قرض اثر بر اينکه از اعم بدهى ج.
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ولى است، جايز آن پرداخت براى ساالنه درآمد مصرف هرچند باشد، قبل هاى سال هاى بدهى براى اگر ولى شود، مى کسر سال درآمد از نمايد، پرداخت بخواهد
اگر تا پايان سال پرداخت نشود از درآمد ساالنه استثنا نمى شود.

 

پرداخت براى سال چند اينکه به توجّه با است، بدهکار که رسيده اش خمسى سال حالى در و مانده باقى اش ساالنه حساب در مالى که کسى بر خمس آيا س272.
قرضش فرصت دارد، واجب است؟

آن درآمد از که باشد درآمد سال هاى هزينه تأمين براى اينکه مگر شود، نمى استثنا ساالنه درآمد از دار، مدّت چه و باشد مدّت بدون چه نشده پرداخت بدهى ج.
سال مقدارى را که مى خواهد صَرف بدهى خود کند، استثنا مى شود و به معادل آن از درآمد ساالنه، خمس تعلّق نمى گيرد.

 

آينده سال نپردازم، امسال را مبلغ آن اگر که ترسم مى و رسد مى فرا ام خمسى سال تاريخ از بعد آن پرداخت وقت که گرفتم وام مقدارى بانک از من س273.
قادر به اداى آن نباشم، تکليف من هنگام رسيدن سال خمسى ام در رابطه با پرداخت خمس چيست؟

افزايش براى قرض اگر ولى ندارد، خمس نباشد، سرمايه افزايش براى هم قرض و کنيد مصرف خود قرض پرداخت در آن پايان از پيش را سال درآمد اگر ج.
سرمايه باشد و يا قصد پس انداز درآمد ساالنه را داشته باشيد، پرداخت خمس آن بر شما واجب است.

 

شده در يک سال قسطهاى پرداخت

س274. اگر وامى دريافت کنيم و قسط هاى آن سال هاى متمادى طول بکشد آيا قسط هاى پرداخت شده در هر سال خمس دارد؟

خود اگر آرى نيست، واجب پرداختى اقساط خمس پرداخت ايد، کرده دَين اداى سال همان درآمد از خمسى سال هر در و بوده زندگى ى مؤونه براى وام اگر ج.
وام موجود باشد به مقدارى که از راه درآمدِ کار، قسط آن را پرداخته خمس تعلّق مى گيرد.

اموال شخص بدهکار

س275. آيا پرداخت خمس براى کسى که مبلغى طلب دارد و به همان ميزان بدهکار است ولى قصد دارد مبلغ طلب را به بدهى اختصاص دهد، واجب است؟

ج. اگر بدهکارى مربوط به هزينه هاى زندگى همان سال او باشد در فرض سؤال اگر آن را بپردازد، از درآمد کسر مى شود.
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11. مال مورد نياز مُبرَم براى مؤونه در آينده اى نزديک

هاى ماه اوّل سال خمسى کسر هزينه

واقع اقساط و منزل هاى هزينه توانم مى آيا ام، کرده تعيين مهر اوّل را ام خمسى سال و گيرم مى حقوق ماه هر انتهاى در و هستم کارمند چون بنده س276.
در ماه مهر را از درآمد سال کسر کنم يا خير؟

تهيه را مايحتاج نتواند خمس پرداخت با و باشد آينده روز چند تا مؤونه در صَرف ى آستانه در اگر بعد، سال ى مؤونه در صَرف براى سال درآمد انداز پس ج.
کند و اقساط را بپردازد، خمس ندارد، وگرنه بايد خمس آن را بپردازد.

انداز براى فرزندان و خمس آن پس

س277. اشخاصى که پول براى فرزندان پس انداز مى کنند و هدف آنها فرار از خمس نيست ؛
الف: اگر فرزندان آنها بالغ نباشند چون پدر حق وکالت و اجازه ى دخل و تصرّف دارد، آيا به اين پول خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟

ب: اگر به علّت نياز زندگى از پول پس انداز فرزندان استفاده شود و مجدّداً جايگزين شود، آيا به پول اوّليه، خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟

ج. اگر واقعاً به آنها هبه کنند و مناسب شأن هبه کننده باشد، خمس ندارد امّا اگر هبه نشده است و صِرفاً پس انداز به نام آنهاست خمس دارد.

انداز براى تهيه ى ضروريات زندگى پس

س278. آيا پس انداز درآمد کسب براى تهيه ى ضروريات زندگى بمجرّد رسيدن سال خمسى متعلّق خمس است، يا پس از گذشت مدّتى؟

ج. پس انداز درآمد سال براى صَرف در مؤونه در سال بعد، اگر در آستانه ى صَرف در مؤونه تا چند روز آينده باشد، خمس ندارد، وگرنه بايد خمس آن را بپردازد.

 

س279. آيا پس انداز درآمد براى تهيه ى مايحتاج در آينده تا چند روز و يا چند ماه ديگر جايز است با چه شرايطى و تا چه مدّتى؟

باقى مقدار با تواند نمى آن، خمس اداى با که باشد مقدارى به مبلغ و نمايد زندگى مايحتاج از يکى يا مسکن خريد صرف که دارد نياز سال بين درآمد از اگر ج.
ى تهيه در صَرف خمسى سال اتمام از پس ماه دو يکى، تا را آن انداز، پس خمس پرداخت بدون است مجاز صورت اين در کند، تهيه را نظر مورد مايحتاج مانده،
مى اوّل ى هفته در مثالً اگر امّا نمايد، تهيه داشته نياز را آنچه توانست، که روزى اوّلين در شده ياد مدّت خالل در آنکه شرط به نمايد، نظر مورد مايحتاج
آن خمس بايد صورت اين در کند نظر مورد مايحتاج ى تهيه در صَرف بعداً تا دارد نگه خود پيش را پول موجّه عذر بدون ولى بخرد را نظر مورد مايحتاج توانسته

را بپردازد.

انداز حقوق جهت هزينه هاى ازدواج پس

س280. آيا به پولى که از حقوق ماهيانه ام براى خريد لوازم ازدواج در آينده، پس انداز مى کنم، خمس تعلّق مى گيرد؟

ى آستانه در خمسى سال رسيدن فرا با آنکه مگر شود، پرداخت آن خمس سال، سر بايد کنيد، مى انداز پس گيريد، مى ماهيانه حقوق بابت که را پولى اگر ج.
خريد لوازم ضرورى ازدواج باشيد و زودتر از آن امکان خريد آن را نداشته ايد و با پرداخت خمس آن نتوانيد لوازم مورد نياز را تهيه کنيد.

 

انداز پس دارم، نياز آنها به آينده در که هايى هزينه براى دارم، حاضر حال در که را مالى از مقدارى است جايز آيا ام، نکرده ازدواج تاکنون که آنجا از س281.
کنم؟

ج. پس انداز درآمد سال اگر براى هزينه ى ضرورى ازدواج در چند روز آينده باشد، خمس ندارد.

 

خمس مشمول آيا باشند، داشته السّالم) (عليه امام سهم يا کار و تبليغ طريق از درآمدى اگر ندارند، مسکنى و اند نکرده ازدواج هنوز که دينى علوم طّالب س282.
است يا اينکه مى توانند بدون پرداخت خمس، آن را به اين دليل که از وجوب خمس استثنا شده، براى هزينه هاى ازدواج پس انداز کنند؟

که درآمدهايى ساير ولى ندارد، خمس شود، مى اهدا هستند دينى علوم هاى حوزه در تحصيل مشغول که محترمى طّالب به مراجع طرف از که شرعى حقوق ج.
از راه تبليغ و کار دارند، اگر تا سر سال خمسى باقى بماند، خمس آن واجب است.

انداز براى ساخت خانه پس
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حاضر حال در زيرا کنم، انداز پس آن، در خانه ساختن براى را پولى روزمره مخارج از اگر ام، خريده خانه ساخت براى را زمينى قطعه است سال دو س283.
مستأجر هستم، آيا در پايان سال به آن خمس تعلّق مى گيرد؟

روز چند تا خود مسکن ساختمان در آن صرف ى آستانه در آنکه يا و کنيد تبديل نياز مورد ساختمانى مصالح به خمسى سال رسيدن از قبل را سال درآمد اگر ج.
آينده باشيد، خمس ندارد.
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نکات و چکیده ی فصل سوم

مواردی وجود دارد که از پرداخت خمس معاف است:

مورد اوّل: هدیه

آن خمس که است این مستحب احتیاط باشد مانده باقی استفاده بدون خمسی سال سر اگر البته ندارد خمس گردد، هدیه انسان به که ملکی یا کاال یا پول هر
پرداخت شود. عالوه بر موارد واضح هدیه، موارد زیر نیز حکم هدیه را دارد:

1. بن خرید که از طرف محلّ کار داده می شود.

2. مستمری بنیاد ایثارگران به جانبازان و آزادگان و خانواده ی معظّم شهدا.

3.  یارانه.

4. عیدی.

5. جایزه های بانکی.

6. کمک هزینه ی تحصیلی

دهنده هدیه اجتماعی جایگاه با متناسب هدیه یا باشد خمس پرداخت از فرار برای و ساختگی فرزندان به والدین یا یکدیگر به شوهر و زن دادن هدیه اگر تذکر:
نباشد، خمس واجب می شود.

مورد دوم: مهریه

مورد سوم: ارث

مورد چهارم: مالی که از طریق وقف به انسان می رسد.

ای که پدر به فرزندان یا فرزندان به والدین یا شوهر به زن می دهد. مورد پنجم: خرجی 

ی عمر پرداخت می کنند. مورد ششم: پولی که از سوی شرکت های بیمه بابت خسارت ماشین یا بیمه

مورد هفتم: دیه

مورد هشتم: مالی که خمس آن قبالً داده شده است.

هایی که برای گذران زندگی به آن نیاز است. (مؤونه)  مورد نهم: هزینه

آنچه که برای نیازمندی زندگی استفاده می شود سه دسته است:

خمسی سال سر هرچه و شده محسوب مؤونه شود، مصرف موارد این از هرقدر که ... و خودرو باک بنزین و موبایل شارژ و روغن و برنج مثل مصرفی: موادّ .1
بماند، مورد خمس خواهد بود.

باشد نیاز آنها به و باشد عرفی شأن مناسب که است این موارد این بودن مؤونه مالک که ... و کتاب و غذاخوری ظروف و فرش و لباس مثل ماندگار: اشیای .2
اگرچه که ممکن است در طول سال استفاده نگردد.

3. اموال غیر منقول: مثل خانه و زمین و ویال و ... که اگر مناسب جایگاه اجتماعی باشد و به آن عرفاً نیاز داشته باشد مورد خمس نیست.

سال از بعد اگر است همچنین ندارد. خمس آن، فروش پول بفروشد، بخواهد سال از بعد و کند استفاده خمسی سال سر تا باشد مؤونه که وسیله یک از اگر
خمسی از آن استفاده نکند و آن را کنار بگذارد.

مورد دهم: قرض

را مقدار آن خمس باید باشد، داده پس را آن از مقداری اگر امّا ندارد. خمس است نموده انداز پس و نکرده استفاده را آن و است گرفته قرض انسان که پولی
بدهد.

صفحه 59 / 69

www.takbook.com



 

 

از قبل تا تواند می البتّه باشد. درآمد سال همان مؤنه بابت بدهی که صورتی در مگر نماید. کم خود سال سر درآمد ی اضافه از را خود بدیهای تواند نمی انسان
سال خمسی، بدهکاری های دیگر خود را از آن پول پرداخت نماید.
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فصل چهارم: مصارف خمس و مستحقّين آن

استفاده از خمس براى ساخت مدرسه

س284. آيا مى شود خمس را به مدارس دولتى داد؟

نظر در خير امور براى که (اموالى بريه وجوه از امور گونه اين براى ؛ است نياز مورد علميه، هاى حوزه ى اداره براى (خمس) مبارکين سهمين حاضر، حال در ج.
گرفته شده است) و کمکهاى مؤمنين استفاده شود.

مصرف خمس در امور خيريه

س285. آيا مصرف سهم مبارک سادات در امور خيريه مانند ازدواج سادات، جايز است؟

سهم مصرف باشد، کار اين براى خاص ى اجازه و اذن که صورتى در و است مسلمين امر ولى اختيار در السّالم) (عليه امام مبارک سهم مانند سادات سهم ج.
سادات در آنچه ذکر شده، اشکال ندارد.

مصرف خمس در خريد و توزيع کتب ديني

س286. آيا حضرتعالى مصرف ثلث سهم مبارک امام (عليه السّالم) را براى خريد و توزيع کتاب هاى دينى، اجازه مى فرماييد؟

انجام هستند شرعى معين موارد در آن صرف به مجاز که ثلثى از را کار آن است، جايز بدانند، الزم را دينى مفيد هاى کتاب توزيع و تهيه ما مجاز وکالى اگر ج.
دهند.

استفاده از خمس براى ساخت مسجد

کمک به احتياج که هست مسجدى طرفى از و بپردازم حضرتعالى به را آن بايد که است من ى عهده بر السّالم) (عليه امام مبارک سهم بابت مبلغى س287.
دارد، آيا اجازه مى فرماييد که مبلغ مزبور را به امام جماعت آن مسجد بدهم تا در ساختمان و تکميل آن مصرف نمايد؟

ج. در حال حاضر، سهمين مبارکين براى اداره ى حوزه هاى علميه مورد نياز است. براى ساختمان مسجد و تکميل آن مى توان از کمکهاى مؤمنين استفاده کرد.

ساخت بيمارستان با پول خمس

ساخت براى را او هاى زمين از اى قطعه ما و باشد نپرداخته کامل طور به را خود اموال خمس حيات، زمان در ما پدر دهيم مى احتمال اينکه به توجّه با س288.
بيمارستان بخشيده ايم، آيا مى توان آن زمين را از خمس اموال متوفّى حساب کرد؟

ج. زمين مذکور به عنوان خمس محسوب نمى شود.

ى مرجع پرداخت سهم سادات بدون اجازه

س289. بعضى از اشخاص از طرف خود اقدام به پرداخت قبض آب و برق سادات فقير مى کنند، آيا احتساب آن از خمس جايز است يا خير؟

ج. آنچه را تاکنون به قصد سهم سادات پرداختند، مورد قبول است، ولى براى موارد بعدى، قبل از پرداخت، الزم است کسب اجازه کنند.

ى متأهّل دادن سهم سادات به زن سيده

غيرعلوى شوهرش ولى دارد فرزندانى و کرده ازدواج که فقيرى سيده) (زن علويه به سادات سهم خمس، امر ولى از اجازه کسب از پس است جايز آيا س290.
(غير سيد) و فقير است، داده شود و آيا او مى تواند آن را صرف فرزندان و شوهرش نمايد؟

فقير شرعاً هم وى همسر و بدهد را همسرش ى نفقه نتواند فقر اثر بر شوهر اگر خود(1)ج. براى را آن و بگيرد سادات سهم نيازش، رفع براى تواند مى باشد،
 و فرزندان و حتّى شوهرش مصرف کند.

پرداخت سهم سادات

به مالى طريق اين از تا اند شده مساجد کنار در گدايى به مجبور و نموده کوتاهى اش خانواده ى هزينه پرداخت در پدرش که کند مى ادّعا اى علويه زن س291.
سادات سهم از آنان ى نفقه دادن آيا دانند، مى خسيس اش، خانواده به نسبت ولى ثروتمند، فردى را سيد آن هم منطقه اهالى کنند. مصرف و آورده دست
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پول و زنان اختصاصى لوازم مثل مخارج ى بقيه پرداخت ولى است، واجب خوراک و پوشاک ى هزينه دادن فقط من بر که بگويد پدر که فرض بر و است؟ جايز
روزانه ى کودکان، واجب نيست، آيا مى توان به مقدار رفع احتياج از سهم سادات به آنان داد؟

عالوه اگر دوّم، صورت در همچنين شود. داده آنان به سادات سهم از نفقه مقدار به است جايز بگيرند، پدرشان از را خود ى نفقه توانند نمى اگر اوّل صورت در ج.
بر خوراک و پوشاک، به چيز ديگرى که مناسب حالشان است، نياز داشته باشند، جايز است به مقدار رفع نياز از سهم سادات به آنان پرداخت شود.

پرداخت خمس به سادات شاغل

س292. آيا ساداتى که داراى شغل و کسبى هستند، استحقاق خمس دارند يا خير؟ اميدوارم توضيح فرماييد.

ج. اگر درآمد آنان براى زندگى شان به طور متعارف و مناسب با شأن عرفى شان کافى باشد، مستحقّ خمس نيستند.

شرط دريافت وجوهات براى طّالب

است کافى آنها زندگى تأمين براى که ديگرى درآمدهاى حوزه، ى شهريه بر عالوه که اشخاصى توسّط سادات سهم و السّالم) (عليه امام سهم گرفتن س293.
داشته باشند، چه حکمى دارد؟

ج. کسى که شرعاً مستحق نبوده و مشمول مقرّرات شهريه ى حوزه هم نباشد، گرفتن سهمين براى او جايز نيست.

پرداخت خمس به پدر و مادر فقير

درآمدى که است کارافتاده از و کهنسال پيرمردى پدرم کنم، مى زندگى مادرم و پدر با و بوده مجرّد حال به تا هستم کارمند و ساله وپنج بيست جوانى س294.
را زندگى مخارج هم و بدهم را ساالنه درآمد خمس هم توانم نمى اينکه به توجّه با کنم. مى تأمين من را زندگى مخارج ى همه که است سال چهار و ندارد
آيا که فرماييد توضيح خواهشمندم بپردازم، بعداً تا ام کرده يادداشت را آن و بدهکارم قبل هاى سال درآمد خمس از هم تومان هزار نوزده مبلغ و کنم تأمين

جايز است خمس درآمدهاى سال را به نزديکان خود مثل پدر و مادر بدهم؟

جهت که را آنچه و شود مى واجب شما بر آنان به کمک داريد، را آنان به کمک توانايى شما و ندارند را خود زندگى امور ى اداره مالى قدرت شما مادر و پدر اگر ج.
تأمين نفقه ى آنان مى پردازيد، جزو مؤونه ى شما محسوب است، ولى شرعاً نمى توانيد آن را به جاى خمس که دادن آن هم واجب است، حساب نماييد.

1.  فقير شرعى به کسى گويند که مخارج ساالنه ى خود و عائله اش را درخور شأنش نداشته باشد.
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نکات و چکيده ى فصل چهارم

تقديم او وکيل يا مرجع دفتر به خمس مبلغ بايد و نيست جايز خيريه امور ديگر انجام و مدرسه بيمارستان، مسجد، ساخت در خمس از استفاده حاضر حال در _
گردد.

مؤونه جزو دهد مى آنها به که اى نفقه و نمايد تأمين را ايشان است واجب بتواند اگر البتّه بدهد. فقيرش مادر و پدر به را خمس مبلغ مکلّف، که نيست جايز _
ى او محسوب مى شود.

_ طّالب محترم جهت استفاده از سهم امام (عليه السّالم) بايد شرايط دفاتر شهريه را رعايت نمايند.

صفحه 63 / 69

www.takbook.com



 

 

فصل پنجم: تصرّف در اموال بعد از تعلّق خمس

پرداخت همزمان خمس اصل و سود سرمايه

عوض در و دهم قرار بانک در گذارى سرمايه حساب در شان خمس پرداخت بدون را پولها اين توانم مى آيا گيرم مى حقوق ماهيانه صورت به من س295.
هنگامى که خواستم از پول داخل حساب استفاده کنم خمس اصل و سود آن را يکجا و باهم بدهم؟

ج. اگر پول مشمول خمس شده، مقدار خمس بايد سر سال پرداخت شود و تأخير در پرداخت خمس جايز نيست.

تصرّفات ورثه در مال غيرمخمّس ميت

بعد حاضر حال در است. داشته آن پرداخت به تصميم و کرده يادداشت خود دفتر در بوده اش ذمّه بر که را خمسى حيات، هنگام و نموده فوت شخصى س296.
آن، غير و ميت و خود مخارج براى متوفّى ى ترکه در و کرده خوددارى خمس پرداخت از دخترانش از يکى استثناى به او ى خانواده افراد ى همه وى فوت از

تصرّف مى کنند، خواهشمنديم نظر خود را بيان فرماييد.

يا و ميت وصيت تا است بدهکار خمس مقدارى وى که کنند پيدا يقين ورثه يا شود پرداخت خمس عنوان به او دارايى از مقدارى که کند وصيت ميت اگر ج.
وصيت به عمل از قبل آنان تصرّفات و نمايند تصرّف او ى تَرَکه در توانند نمى نکنند، ادا او است) گذاشته جاى بر که (اموالى ماتَرَک از دارد عهده بر که را خمسى

وى يا پرداخت دَين او، نسبت به مقدار وصيت يا دين در حکم غصب است و نسبت به تصرّفات قبلى نيز ضامن هستند.

تصرّف در اموال پدر تارک خمس و زکات

ما بر زکاتى و خمس و هستيم مستحق ما که گويد مى پاسخ در دهم، مى تذکّر او به وقتى و پردازد نمى را زکاتش و خمس پدرم که دارم اطمينان من س297.
واجب نيست، حکم اين مسأله چيست؟

ج. اگر پدرتان مالى که خمس و زکات به آن تعلّق بگيرد، نداشته باشد، خمس و زکات بر او واجب نيست و تحقيق در اين زمينه بر شما الزم نيست.

 

غذايى بودن حرام و است ساخته ربوى مال با را اى خانه حتّى پردازد، نمى را زکاتش و خمس پدرم کنم، مى زندگى ام خانواده با که هستم جوانى من س298.
که در خانه مى خورم، آشکار است. با توجّه به اينکه نمى توانم از خانواده ام جدا شوم، اميدوارم تکليف مرا در اين باره بيان فرماييد؟

مى مصرف او که چيزى کرد يقين توان نمى باز پردازد، نمى را خود زکات و خمس او يا و رباست به مخلوط پدرتان اموال که باشيد داشته يقين اگر حتّى ج.
يقين اگر البتّه، ندارد. اشکال شما براى آن از استفاده ايد، نکرده پيدا اموال اين حرمت به يقين تا و است حرام کنيد، مى تصرّف آن در شما که وى اموال يا و کند
شما، براى آنان با رابطه قطع و خانواده از جدايى آنکه مگر نيست جايز شما براى آن از استفاده باشيد، داشته کنيد، مى مصرف او اموال از آنچه بودن حرام به
شما مصرف مورد اموال در که ديگران مال ضامن ولى ندارد، اشکال آنان حرام به مخلوط اموال از استفاده صورت اين در که باشد داشته زيادى سختى و حرج

وجود دارد، هستيد و مديون آنها مى شويد.

معاشرت و معامله با تارک خمس

مى غذا آنان با و رفته آنان ديدن به و داريم فروش و خريد آنان با ندارند، هم سال حساب و دهند نمى خمس که کنيم مى معامله اشخاصى با ما س299.
خوريم، اين مسأله چه حکمى دارد؟

ج. در فرض سؤال، شما غير از امر به معروف و نهى از منکر وظيفه ى ديگر نداريد.
 

در دارد؟ اشکال آنان هاى خانه در خوردن غذا آيا دارد؟ حکمى چه نيستند، پايبند خمس و نماز خصوص به دينى امور به که مسلمانانى با معاشرت س300.
صورت اشکال داشتن، کسى که چندين بار اين کار را انجام داده، چه حکمى دارد؟

دينى امور به ايشان اهتمام در مؤثّر آنان با معاشرت ترک آنکه مگر ندارد، اشکال نباشد، دينى امور به التزام عدم در ايشان تأييد مستلزم آنان با معاشرت اگر ج.
باشد که در اين صورت واجب است که معاشرت به طور موقّت از باب نهى از منکر ترک شود، ولى استفاده از اموال آنان از قبيل غذا و مانند آن، اشکال ندارد.

معامله با پول غيرمخمّس

آيا بپردازم، را ام قبلى ى سرمايه از غير خمس آن، از بعد و شود زياد ام سرمايه و نقد من اموال اينکه تا نکنم محاسبه را ام ساالنه درآمد سال چند اگر س301.
اين کار اشکال دارد؟
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ج. اگر در اموال شما هنگام رسيدن سال خمسى، خمس هرچند به مقدار کم باشد بايد پرداخت شود و تأخير آن جايز نيست.

تصرّف مشترى در کاالى غيرمخمّس

س302. اگر مشترى بداند که به عين مالى که خريده، خمس تعلّق گرفته و فروشنده آن را نپرداخته است، آيا تصرّف در آن کاال براى او جايز است؟

ج. براى مشترى تصرّف در آن اشکال ندارد.

شراکت با تارک خمس

س303. اگر شرکاى من حساب سال خمسى نداشته باشند، تکليف من چيست؟

نموده عمل خود ى وظيفه به بايد شما کنند نمى پرداخت را آن ها شريک ى بقيه اگر و بپردازند را خود سهام شرعى حقوق که است واجب شرکا از يک هر بر ج.
و خمس خود را پرداخت کنيد.

مشترک صندوق از بايد خمس اينکه يا بپردازد مستقل طور به را خود درآمد خمس است واجب آنها از کدام هر بر آيا باشند، شريک هم با نفر چند اگر س304.
پرداخت شود؟

سهم از مؤونه بر مازاد خمس هستند مکلّف آنان از هرکدام کنند، دريافت را آن يا باشد دريافت قابل شرکا براى مشترک ى سرمايه از حاصل سود که هنگامى ج.
خود را سر سال خمسى بپردازند.

بخشش مال متعلّق خمس به مسجد

س305. اگر شخصى مالى را که خمس آن داده نشده، به مسجد ببخشد، آيا گرفتن آن مال از او جايز است؟

ج. گرفتن آن جايز است.
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ى فصل پنجمنکات و چکيده

_ تأخير در پرداخت خمس جايز نيست.

از مانده باقى اموال از توانند نمى خمس پرداخت از قبل است، بدهکار خمس که بدانند ورثه يا نمايند محاسبه را اموالش خمس که نمايد وصيت ميت اگر _
ميت استفاده نمايند.

کرد نهى کار اين از را او بايد منکر، از نهى شرايط وجود با البتّه ندارد. اشکال نباشد او کار تأييد که صورتى در دهد نمى خمس که کسى با معاشرت و معامله _
حتّى اگر نهى از منکر متوقّف بر ترک موقّت معاشرت باشد.

_ فروشنده حتّى اگر بداند مشترى پول خمس نداده را به او مى دهد، واجب نيست خمس آن پول را پرداخت نمايد.

_ شراکت با افرادى که خمس نمى دهند باعث حرام شدن اموال شريکى که خمس مى دهد نمى شود.
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فصل ششم: متفرّقات خمس

شک در تعلّق خمس

س306. اگر ندانيم پولى که در اختيار داريم مشمول خمس مى شود يا خير، تکليف چيست؟

بايد دانيد نمى را مسأله حکم اگر امّا ؛ نيست واجب شما بر خمس خير، يا گرفته تعلّق خمس پول اين به که داريد شک امّا دانيد مى را مسأله حکم اگر ج.
تحقيق نماييد.

خمس امانت ديگران

س307. اگر پول شخصى به عنوان امانت نزد ما باشد آيا به آن خمس تعلّق مى گيرد؟

ج. خمس آن به عهده ى شما نيست.

ارتباط ماليات با خمس

(قدّس امام 1346 سال در ميپرداختم. او به ايشان فتاواى طبق را خود شرعى حقوق و نموده تقليد سرّه) (قدّس خمينى امام از شمسى 1341 سال در من س308.
در نيست. شرعى حقوق جزء ماليات ولى است، زکات و خمس همان شرعى حقوق که فرمودند ماليات، و شرعى حقوق ى درباره سؤالى به پاسخ ضمن در سرّه)

حال حاضر که در دوران جمهورى اسالمى به سر مى بريم، خواهشمنديم وظيفه ى ما را نسبت به حقوق شرعى مالى و ماليات بيان فرماييد.

و است واجب شود، مى آنان شامل قانون که کسانى بر آن پرداخت هرچند کند، مى وضع مقرّرات و قوانين اساس بر اسالمى جمهورى حکومت که مالياتى ج.
زائد در شان ساالنه درآمد خمس دادن آنان بر بلکه شود، نمى محسوب مبارکين سهمين از ولى است، محسوب سال همان ى مؤونه از سال هر پرداختى مالياتِ

بر مؤونه ى سال به طور مستقل، واجب است.

پس گرفتن حقوق شرعى بعد از پرداخت آن

از يکى در باشد، مراجع ى اجازه با بايد اش شرعى مصارف در آن صرف که را چيزهايى و السّالم) (عليه امام سهم و شرعى حقوق از مقدارى شخصى اگر س309.
مصرف به و بوده او ى عهده بر که شرعى حقوق اداى عنوان به که را آنچه دارد حق شرعاً آيا کند، مصرف حسينيه يا مسجد يا مدرسه ساختمان يا دينى مؤسّسات

رسانده، پس بگيرد و يا زمين آن را پس بگيرد و يا اقدام به فروش ساختمان آن مؤسّسه نمايد يا خير؟

تأسيس براى داشت، عهده بر که شرعى حقوقِ پرداختِ نيتِ به نمايد، تسليم او به را خود شرعى حقوق بود واجب که کسى ى اجازه طبق را خود اموال اگر ج.
مدرسه و مانند آن به مصرف رسانده است، حق پس گرفتن و تصرّف مالکانه در آن را ندارد.

تحويل خمس از طريق بانک

از را آن تواند مى آيا است، مشکل دفترتان يا شما به مال آن عين انتقال او براى ولى کرده، دريافت خمس عنوان به را مبلغى شهرها از يکى در عالمى س310.
طريق بانک حواله کند؟ با توجّه به اينکه مالى که از بانک گرفته مى شود عين مالى که در آن شهر به بانک پرداخت شده، نيست.

ج. تحويل خمس و ساير حقوق شرعى از طريق بانک اشکال ندارد.

معاف نبودن کسى که چهار دختر دارد از پرداخت خمس

وى براى خمس باشد دختر سه صاحب کس هر که است رايج مردم ى عامّه اصطالح در است؟ واجب خمس است دختر چهار داراى که کسى براى آيا س311.
واجب نيست.

ج. چنين چيزى صحّت ندارد ؛ در هر صورت هر چيزى که از درآمد کسب باشد و در بين سال مؤونه نشود و پس انداز شود سر سال خمسى، متعلّق خمس است.
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خمس افراد نابالغ و مجنون

خمس و زکات کودکان

س312. آيا خمس و زکات بر کودکانى که هنوز به سن تکليف نرسيده اند، واجب مى شود؟

ج. زکات مال بر شخص غيربالغ واجب نيست، ولى اگر خمس به مال او تعلّق بگيرد (مثل اينکه معدن يا حالل مخلوط به حرام باشد) ، بر ولى شرعى او پرداخت
آن واجب است، مگر خمسِ سودِ حاصل از تجارت با اموالِ او يا منافع کسبش که پرداخت آن بر ولى واجب نيست، بلکه بنابر احتياط در صورتى که سود حاصله

باقى بماند اداى خمس آن بر خود طفل بعد از رسيدن به سنّ تکليف، واجب است.

س313. آيا سهم سادات (کثّرهم اهللا تعالى) و سهم امام (عليه السّالم) به منفعت کسب کودکان تعلّق مى گيرد؟

ج. بنابر احتياط بر آنان واجب است که بعد از رسيدن به سنّ بلوغ خمس منفعت کسب خود را که قبل از بلوغ به دست آورده اند و تا زمان بلوغ بر مِلک ايشان
باقى مانده است، بپردازند.

ى فرزندان شاهد خمس سرمايه

س314. اموالى را از محلّ پولى که بنياد شهيد ماهيانه به فرزندان صغير و نابالغ شهداى عزيز مى پردازد يا از محلّ سود کارخانه
يا زمين زراعى که مِلک بعضى از شهداى عزيز جهت امرار معاش شان بوده، براى فرزندان شهدا پس انداز کرده ايم و گاهى

مقدارى از اين اموال پس اندازشده براى تأمين نيازهاى ضرورى آنان مصرف مى شود. خواهشمنديم بيان فرماييد که آيا اين
سودها و حقوق پس اندازشده خمس دارد يا اينکه تا زمانى که بزرگ نشده اند، خمس ندارد؟

ج. آنچه به فرزندان عزيز شهدا از پدران آنان به ارث مى رسد و يا توسّط بنياد شهيد به آنان پرداخت مى شود، خمس ندارد، ولى از سود حاصل از ارث يا هديه اى
که بنياد شهيد به آنان مى دهد، آن مقدارى که تا زمان رسيدن به بلوغ شرعى در مِلک آنان باقى مى ماند، بنابر احتياط بر هر يک از آنان واجب است که بعد از

رسيدن به سنّ تکليف، خمس آن را بپردازد.

خمس سود هداياى پيش از بلوغ

س315. من دخترى 10 ساله هستم شهريور سال 83 به سنّ تکليف رسيده ام از زمان بچگى تاکنون هرچه عيدى گرفته ام يا
ديگران به من بخشيده اند توسّط پدر و مادرم در حساب بلندمدّت پس انداز و مقدارى سود به آن تعلّق گرفته است، حاال مى

خواستم بدانم شهريور امسال که يک سال از سنّ تکليف من مى گذرد چگونه بايد خمس مالم را حساب کنم؟

ج. در فرض سؤال پرداخت خمس سودى که قبل از به تکليف رسيدن شما به دست آمده و اآلن باقى است بنابر احتياط پس از رسيدن به سن تکليف بر شما
واجب است ؛ و همين طور پرداخت خمس سودى که بعد از بلوغ براى شما حاصل مى شود واجب است.

اداى خمس شخص فاقد مشاعر

س316. شخصى در حال صحّت، پولى به فرزندش مى دهد که به عنوان خمس بپردازد، هنگامى که فرزند مى خواهد اين پول را
بدهد، مطّلع مى شود که پدر، مشاعرش را از دست داده است. آيا اين مبلغ را مى توان به عنوان خمس، قبول نمود؟

ج. اگر پدر، فاقد مشاعر در حدّ سقوط تکليف باشد، تصرّفات او در مال خودش به پرداخت خمس و غيره نافذ و صحيح نيست، ولى اگر چنين شخصى فوت کند،
ورثه مکلّف اند بدهى بابت خمس او را از تَرَکه جدا نموده و بپردازند تا بتوانند در ترکه تصرّف کنند.
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باشد، مسأله ندانستن خاطر به شک اين اگر امّا ندارد. تکليفى است گرفته تعلّق خمس اموالش از مالى به که داند نمى امّا داند مى را خمس مسائل که کسى _
واجب است تحقيق نمايد.

_ پرداخت خمس پولى که به امانت پيش شخص باشد، واجب نيست.

مالياتِ و است واجب شود، مى آنان شامل قانون که کسانى بر کند، مى وضع مقرّرات و قوانين اساس بر اسالمى جمهورى حکومت که مالياتى پرداخت _
مستقل، طور به سال ى مؤونه بر زائد در ساالنه درآمد خمس است واجب و نشده خمس جايگزين امّا است، محسوب سال همان ى مؤونه از سال هر پرداختى

پرداخت گردد.

_ پس از پرداخت خمس به وکيل مرجع، ديگر نمى توان آن را پس گرفت و در آن تصرّف نمود.

_ پرداخت خمس از طريق عمليات بانکى اشکال ندارد.

مگر است، واجب آن پرداخت او شرعى ولى بر ، باشد) حرام به مخلوط مالش يا باشد داشته معدن اينکه (مثل بگيرد تعلّق غيربالغ شخص مال به خمس اگر _
خمس اداى بماند باقى حاصله سود که صورتى در احتياط بنابر بلکه نيست، واجب ولى بر آن پرداخت که کسبش منافع يا او اموالِ با تجارت از حاصل سودِ خمسِ

آن بر خود طفل بعد از رسيدن به سنّ تکليف، واجب است.

مکلّف ورثه کند، فوت شخصى چنين اگر ولى نيست، صحيح و نافذ غيره و خمس پرداخت به خودش مال در او تصرّفات دهد، دست از را خود عقل کسى، اگر _
اند بدهى بابت خمس او را از تَرَکه جدا نموده و بپردازند تا بتوانند در ترکه تصرّف کنند.
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